
   
 
 

 

 

Eisen aan praktijkinstellingen in het kader van de opleiding tot orthopedagoog-
generalist 
(versie 28 mei 2016) 
 

De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de erkenning van de praktijkopleidingsinstelling. De 
onderstaande criteria zijn landelijk vastgesteld. 
 
De instelling: 
O is werkzaam op het terrein van de orthopedagogiek, zoals in de jeugdzorg, (geestelijke) 

gezondheidszorg, justitiële hulpverlening, het (speciaal) onderwijs, de gehandicaptenzorg, 
regionale expertisecentra, of onderwijsbegeleidingcentra. 

O is een rechtspersoon waaraan een werkbegeleider is verbonden. 

O realiseert een betaalde opleidingsplaats voor een of meer orthopedagogen in opleiding1 tot 
orthopedagoog-generalisten en sluit in dat kader een arbeidsleerovereenkomst voor de duur 
van de opleiding af waarin wordt zorg gedragen dat aan het vereiste van 2790 uur voldaan 
wordt (in een fulltime dan wel parttime variant). Dit alles conform de CAO-bepalingen. De 
instelling is bereid om in het geval van overmacht, naar redelijkheid en billijkheid, de 
arbeidsleerovereenkomst te verlengen. 

O stelt de orthopedagoog i.o. tot orthopedagoog-generalist aan voor ten minste 0,44 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. 
O draagt zorg voor de continuïteit van de opleiding. 
O stelt de orthopedagoog i.o. tot orthopedagoog-generalist in staat: 

 de modules te volgen en de daaruit volgende praktijkopdrachten; 

 supervisie te volgen, stelt zich garant voor deze supervisie, zowel financieel als anderzins; 

 werkbegeleiding te ontvangen. 
O stelt de orthopedagoog i.o. tot orthopedagoog-generalist in staat ervaring op te doen met 

voldoende gedifferentieerde en evenwichtig gespreide orthopedagogische werkzaamheden op 
de taakgebieden diagnostiek en behandeling. Er wordt minimaal 1/3 deel van de werktijd aan 
elk van deze twee taakgebieden besteed. Deze ervaring dient te leiden tot de beheersing van 
zowel het diagnostisch proces en behandelingsproces als de beheersing van klinische 
vaardigheden alsmede reflectie hierop. 

O daarnaast dient deze ervaring te resulteren in het zelfstandig verrichten van 2 geïntegreerde 
gevalsbeschrijvingen en 2 integrale reflectieverslagen volgens de door de NVO opgestelde 
richtlijnen. 

O stelt de orthopedagoog i.o. tot orthopedagoog-generalist in staat ervaring op te doen met 
werkzaamheden op minimaal één van de volgende taakgebieden: onderwijs, onderzoek of 
beleid. 

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

O biedt de mogelijkheid om het in het cursorisch onderwijs geleerde in praktijk te brengen. 
O waarborgt naast productiedoelstellingen ook de opleidingsdoelstellingen.. 
O wijst een praktijkopleider aan. De rol van de praktijkopleider dient expliciet vastgelegd te 

worden. De praktijkopleider bekleedt minimaal drie jaar een orthopedagogische functie op 
academisch niveau en is geregistreerd als orthopedagoog-generalist of als gz-psycholoog.  

O wijst een interne werkbegeleider aan onder wiens verantwoordelijkheid de cursist arbeid 
verricht. De werkbegeleider functioneert als coach en rolmodel. Om dit te kunnen realiseren 
maakt de werkbegeleider zowel fysiek als in functioneel opzicht onderdeel uit van de directe 
werkomgeving van de opleidingsdeelnemer. De werkbegeleider bekleedt minimaal drie jaar 
een orthopedagogische functie op academisch niveau en is geregistreerd als orthopedagoog-
generalist of als gz-psycholoog. 

O heeft ten minste 2 fte academisch geschoolde gedragswetenschappers met een dito 
gewaardeerde functie in dienst. 
 

                                                           
1 onder orthopedagoog i.o. wordt verstaan: een orthopedagoog of psycholoog die bij de NVO 
geregistreerd is als basis-orthopedagoog 



   
 
 

 

 

O ten minste één van de gedragswetenschappers is in het bezit van een klinische registratie  
orthopedagoog-generalist. 

O zorgt voor supervisie volgens de eisen van de NVO. Instellingen kunnen met elkaar 
samenwerken door supervisie uit te wisselen en/of gezamenlijk groepssupervisie aan te 
bieden. 

O beschikt over een functionele bibliotheek, testotheek en voorziening van behandelmateriaal op 
het door de instelling bestreken gebied. 

O zorgt ervoor dat de orthopedagoog i.o. tot orthopedagoog-generalist beschikt over 
werkruimten (bijvoorbeeld ook observatieruimten) 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 orthopedagoog-generalist (i.o.) in staat zijn werk te doen geheel conform de vigerende 

gedragscodes en beroepsethiek. 
 
Voor zover niet voldaan wordt aan één of meer van bovenstaande voorwaarden, zal samenwerking 
gezocht moeten worden met (een) andere praktijkinstelling(en) in de regio. 
 
 

Aanvullende criteria RINO Zuid 
 
Vanuit RINO Zuid worden nog de volgende aanvullende eisen gesteld aan een praktijkopleidingsinstelling 
voor de og-opleiding: 
 

 Om de opleidingsdoelen te realiseren wordt de 75% regel voor productiviteit gehanteerd. Dat wil 
zeggen dat gemiddeld 25% van de praktijkopleidingstijd door een opleidingsdeelnemer flexibel 
besteed moet kunnen worden aan verbreding en verdieping van leerervaringen. 

 Per jaar moeten de opleidingsdeelnemers de benodigde werkbezoeken afleggen. De 
praktijkinstelling verleent hier medewerking aan. 

 
 
 
Door het aanvinken van de eisen en ondertekening van dit formulier verklaart u dat uw organisatie 
voldoet aan de voor deze opleiding geldende eisen. 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Datum ondertekening Plaats 
 
 
 
……………………………………… ………………………………………….. 
Naam Functie 
 
 
 
………………………………………… 
Handtekening 
 


