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Eisen aan praktijkopleidingsinstellingen 
Opleiding tot Orthopedagoog-generalist Zuid- en Oost Nederland (OG ZON) 

(versie december 2019) 
 

De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de erkenning van de praktijkinstelling tot 
praktijkopleidingsinstelling. De onderstaande criteria zijn landelijk vastgesteld in de Taken en 
verantwoordelijkheden in de opleiding tot og d.d. 20-12-2019. Kwalificaties van de opleiders in de 
praktijk en de taken en verantwoordelijkheden zijn in dat document nader uitgewerkt. 

 
De instelling of samenwerking van instellingen: 
o biedt werkzaamheden aan op het terrein van de orthopedagogiek, zoals in de jeugdhulp, 

gehandicaptenzorg, het (speciaal) onderwijs, forensische zorg, justitiële hulpverlening, 
onderwijsbegeleidingscentra, (geestelijke) gezondheidszorg of ouderenzorg; 

o realiseert een betaalde opleidingsplaats voor één of meer opleidingsdeelnemers en sluit in dat 
kader een leerwerkovereenkomst af voor de duur van de opleiding waarin wordt zorg gedragen 
dat aan het vereiste van 2790 uur praktijkervaring voldaan wordt (in een fulltime dan wel 
parttime variant). Dit alles conform de CAO-bepalingen geldend binnen het werkveld van de 
instelling en passend bij de functie. De instelling is bereid om in het geval van overmacht, naar 
redelijkheid en billijkheid, de leerwerkovereenkomst te verlengen; 

o stelt de opleidingsdeelnemer aan voor ten minste 0,4 fte ofwel 16 uur per week voor de duur 
van de opleiding; 

o is bereid de aanwijzingen van de hoofdopleider m.b.t. aspecten van de opleiding op te volgen 
indien deze noodzakelijk zijn voor het borgen van de opleiding in de praktijk en te voldoen aan 
de vigerende wettelijke kaders en landelijke richtlijnen zoals in dit document vermeld; 

o draagt zorg voor de continuïteit van de opleiding; 
o stelt de opleidingsdeelnemer in staat: 

- het onderwijs te volgen en de daaruit volgende praktijkopdrachten uit te kunnen 
voeren; 

- werkbegeleiding en supervisie te ontvangen en stelt zich garant voor deze 
begeleiding, zowel financieel als anderszins; 

o stelt de opleidingsdeelnemer in staat systematisch en gestructureerd ervaring op te doen 
met voldoende gedifferentieerde en evenwichtig gespreide orthopedagogische 
werkzaamheden die aansluiten bij de in het Besluit opleidingseisen OG1 vastgelegde 
competenties; 

o stelt de opleidingsdeelnemer in staat systematisch en gestructureerde ervaring op te doen 
met de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van orthopedagogische behandelings- en 
begeleidingsmethoden in opvoedings- en ontwikkelsituaties en in afhankelijkheidsrelaties 
conform het Besluit opleidingseisen OG; 

o zorgt ervoor dat de hulpverleningstaken, de opleidingstaken en eventueel andere taken in de 
taakstelling van de opleidingsdeelnemer in uren worden gekwantificeerd; 

o waarborgt de opleidingsdoelstellingen naast de productiedoelstellingen; 

                                                           
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-318.html  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-318.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-318.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-318.html


2 
 

 
 
o wijst een praktijkopleider aan. De rol van de praktijkopleider is expliciet vastgelegd in een 

opleidingsbeleidsplan. De praktijkopleider is tenminste vijf jaar geregistreerd als orthopedagoog-
generalist of gz-psycholoog en heeft minimaal vijf jaar werkervaring als zodanig; 

o wijst ten minste een werkbegeleider aan onder wiens verantwoordelijkheid de deelnemer 
werkzaamheden verricht. De werkbegeleider is tenminste drie jaar geregistreerd als 
orthopedagoog-generalist en heeft minimaal drie jaar werkervaring als zodanig; 

o heeft ten minste twee fte post academisch geschoolde gedragswetenschappers met een dito 
gewaardeerde functie in dienst; 

o ten minste één van de gedragswetenschappers is in het bezit van de registratie 
orthopedagoog-generalist; 

o draagt er zorg voor dat ten aanzien van mogelijke combinaties van rollen er geen sprake is 
van conflicterende belangen zoals genoemd in de landelijke taken en verantwoordelijkheden; 

o beschikt over een functionele (digitale) bibliotheek, test-o-theek en voorziening van 
behandelmateriaal in het kader van de opleiding; 

o zorgt ervoor dat de opleidingsdeelnemer beschikt over werkruimtes (bijvoorbeeld ook 
observatieruimte ) die voldoende zijn geoutilleerd om op professioneel verantwoorde wijze te 
kunnen werken; 

o verklaart zich bereid zich te laten visiteren door het daartoe bevoegde orgaan; 
o stelt de opleidingsdeelnemer in staat zijn werk te doen geheel conform de vigerende 

gedragscodes en beroepscode van de beroepsgroep; 
o hanteert om de opleidingsdoelen te realiseren de 75% regel van de gehanteerde 

productienorm in de praktijkinstelling voor de praktijkopleidingsuren. Dat wil zeggen dat 
gemiddeld 25% van de praktijkopleidingstijd door een opleidingsdeelnemer flexibel besteed 
moet kunnen worden aan verbreding en verdieping van leerervaringen. Dit is exclusief de 
opleidingsdag. 

 
Door het aanvinken van de eisen en ondertekening van dit formulier verklaart u2 dat uw organisatie 
voldoet aan de voor deze opleiding geldende eisen en dat u op de hoogte bent van de landelijke kaders zoals 
vastgesteld in het Besluit opleidingseisen OG d.d. 17-10-2019 en Taken & verantwoordelijkheden in de 
opleiding OG d.d. 20-12-2019. 
 
 
 
……………………………………..     …………………………………………. 
Datum ondertekening      Plaats 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………….. 
Naam        Functie 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Handtekening 
                                                           
2 Deze eisen dienen te worden ondertekend door aan afgevaardigde van directie/Raad van Bestuur. Indien er sprake is 
van een samenwerking van instellingen dient dit document door beide partijen te worden getekend. 


