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Kwaliteitskader praktijkbegeleiding OG ZON  

(versie januari 2020) 
 

De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de erkenning van de praktijkinstelling tot 
praktijkopleidingsinstelling. In de Eisen aan praktijkinstellingen OG ZON staan alle criteria waaraan 
wij de praktijk toetsen. 
 
In dit document staan specifiek de criteria waaraan wij de begeleiding in de praktijk toetsen. 
 
Kaders ‘Taken en verantwoordelijkheden in de opleiding tot OG’: 
Voor de kwalificaties van de praktijkbegeleiders gaan we uit van de kwalificaties zoals opgenomen 
in de ‘Taken en verantwoordelijkheden in de opleiding tot OG’ landelijk vastgesteld d.d. 20-12-
2019. Dit betekent dat1: 
• Praktijkopleider is tenminste vijf jaar geregistreerd als orthopedagoog-generalist of gz-

psycholoog en heeft minimaal vijf jaar werkervaring als zodanig; 
• Werkbegeleider is tenminste drie jaar geregistreerd als orthopedagoog-generalist en heeft minimaal 

drie jaar werkervaring als zodanig; 
• Supervisor is zijn tenminste drie jaar geregistreerd als orthopedagoog-generalist of gz-psycholoog, heeft 

minimaal drie jaar werkervaring als zodanig en heeft bij voorkeur een door de beroepsgroep erkende 
supervisorenopleiding gevolgd. Minimaal een supervisor is OG voor 45 supervisiesessies. 
 

Kwaliteitskader praktijkbegeleiding OG ZON: 
De OG heeft een ander profiel heeft dan de gz-psycholoog. Daarom pleiten wij ervoor dat de rol 
van alle praktijkbegeleiders dus praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor, door een OG 
wordt ingevuld. Dit betekent dat in aanvulling op de ‘Taken en verantwoordelijkheden’ wij stellen 
dat gedurende het opleidingstraject minimaal twee OG’ers zijn betrokken in verschillende rollen.  
 
Dispensatie 
Omdat het aantal geregistreerde OG’ers nog beperkt is in de praktijk, willen we de mogelijkheid 
bieden om dispensatie aan te vragen. De praktijkopleider kan dispensatie aanvragen indien het 
niet mogelijk is om twee OG in te zetten. Dit verzoek kan worden aangevraagd bij de erkenning of 
gedurende een opleidingstraject middels het dispensatieformulier. Dispensatieverzoeken worden 
voorgelegd aan de hoofdopleider die hierover een besluit zal nemen.  

 
Supervisie 
Bij de supervisie is het mogelijk om zowel een OG als een GZ-psycholoog in te zetten. Wel dienen 
van de 90 supervisiesessies, minimaal 45 supervisiesessie bij een supervisor OG te worden gedaan. 
Binnen de OG ZON is een n=1 casus verplicht gesteld. Deze casus dient binnen de supervisie te 
worden opgenomen.   

 

                                                           
1 Let op! Volledige kwalificaties opgenomen in ‘Taken en verantwoordelijkheden in de opleiding tot OG’. 


