Kader voor de behandeling van een verzoek tot advisering over de
aanwijzing voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist
(‘Aanwijzingskader orthopedagoog-generalist’)
Vastgesteld door de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de Federatie van
Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 10 maart 2020.
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2020
Hoofdstuk A. Algemeen
Artikel 1: begripsomschrijvingen
In dit kader wordt verstaan onder:
Besluit orthopedagoog-generalist: de algemene maatregel van bestuur (AMvB) van
1 oktober 2019 houdende regels inzake de opleiding
tot orthopedagoog-generalist;
CRT:

de Commissie Registratie en Toezi cht, een orgaan van
de FGzPt;

FGzPt:

de vereniging Federatie van Gezondheids zorgpsychologen en Psychotherapeuten;

Minister:

de minister onder wie de Volksgezondheid ressorteert;

Opleideling:

een persoon in opleiding tot orthopedagooggeneralist;

Opleiding:

een opleiding tot orthopedagoog-generalist;

Opleidingsinstelling:

de instelling die een opleiding verzorgt tot
orthopedagoog-generalist en die als zodanig door de
minister is aangewezen;

Orthopedagoog-generalist:

Het basisberoep orthopedagoog-generalist zoals
opgenomen in artikel 3 van de Wet BIG .

Praktijkopleidingsinstelling:

een instelling die het praktijkgedeelte verzorgt van de
opleiding tot orthopedagoog-generalist;

Visitatie:

de visitatie van een opleidingsinstelli ng door of
namens de CRT;

Visitatiecommissie:

de commissie die een visitatie uitvoer t namens de
CRT. De visitatiecommissie bestaat uit leden die zijn
benoemd door de CRT;

Wet BIG:

Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg.
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Artikel 2: uitgangspunten
1. Bij de behandeling van een verzoek tot advisering over de aanwijzing van een
opleidingsinstelling hanteert de CRT de volgende uitgangspunten:
a. de CRT visiteert de opleidingsinstelling zoals hierna omschreven;
b. de CRT betrekt bij de advisering ook de wijze waarop de opleidingsinstelling de
samenwerking met de praktijkopleidingsinstellingen vorm geeft;
c.

de advisering van de CRT is onafhankelijk en uniform;

d. de visitatieprocedure van de CRT is kostenefficiënt.
Artikel 3: instrumenten
De CRT zet bij de advisering over de aanwijzing van een opleidingsinstelling in elk geval
de volgende instrumenten in:
a. visitatiekader OG;
b. visitatiebezoek aan de opleidingsinstellingen.

Hoofdstuk B. Visitaties
INLEIDING
Artikel 4: werkwijze
1. Wanneer een rechtspersoon wenst om als opleidingsinstelling te worden aangewezen
als opleidingsinstelling voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist, dient zij
hiertoe een aanvraag in bij de minister. De minister vraagt de CRT om over de
aanvraag te adviseren.
2. Alvorens de CRT haar advies uitbrengt, vindt een visitatie van de opleidingsinstelling
plaats.
3. De CRT stelt voor het uitvoeren van een visitatie een visitatiecommissie in .
4. De CRT toetst in een visitatieprocedure aan de relevante regelgeving.
Artikel 5: taken bij visitaties
1. Een door de CRT ingestelde visitatiecommissie heeft tot taak:
a. te toetsen of een opleidingsinstelling en de door de opleidingsinstelling
verzorgde opleiding voldoet aan de eisen in het Besluit opleidingseisen
orthopedagoog-generalist en de normen die zijn bepaald door de NVO;
b. het formuleren van een advies hierover in de vorm van een rapportage. Het
advies bevat in elk geval de conclusie of de desbetreffende opleidingsinstelling
kan worden aangewezen als opleidingsinstelling , een en ander zoals
omschreven in het Besluit orthopedagoog-generalist en de normen die zijn
bepaald door de NVO.
Artikel 6: samenstelling en benoeming visitatiecommissie
1. Een visitatiecommissie bestaat uit ten minste vier leden: een voorzitter, twee
inhoudsdeskundige leden en een opleideling -lid.
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2 De voorzitter en de leden van een visitatiecommissie worden benoemd door de CRT op
voordracht van de NVO.
3. Bij de samenstelling van een visitatiecommissie wordt rekening gehouden met een
evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende deelterreinen van de
desbetreffende opleiding.
4. Bij de samenstelling van een visitatiecommissie wordt rekening gehouden met de
vereiste onafhankelijkheid ten opzichte van de te visiteren opleidingsinstelling .
5. De voorzitter en de leden worden benoemd voor de duur van een visitatie van één of
meerdere met naam genoemde opleiding sinstellingen.
6. Een visitatiecommissie wordt décharge verleend nadat zij haar definitieve rapportage
heeft vastgesteld.
7. De leden ontvangen een vergoeding voor hun deelname.
Artikel 7: de voorzitter
De voorzitter is deskundig op de terreinen postacademisch onderwijs, didactiek en
visiteren.
Artikel 8: inhoudsdeskundig lid
Een inhoudsdeskundig lid:
a.

heeft geen belang bij de uitkomst van een visitatie . Hiervan is in elk geval sprake als
hij tenminste drie jaar niet op de een of andere wijze bij de te visiteren opleiding
betrokken is geweest;

b.

is actief of actief geweest als hoofdop leider, hoofddocent of praktijkopleider bij de
opleiding;

c.

heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk of het
vakgebied. Hij beschikt over gezag en actuele kennis van de inhoud van de opleiding;

d.

beschikt over kennis van het pedagogisch werkveld in Nederland. Hieronder wordt
verstaan het beschikken over een goed en actueel overzicht van de eisen die het veld
stelt aan de orthopedagoog-generalisten .

Artikel 9: opleideling-lid
Het opleideling-lid:
a.

heeft geen belang bij de uitkomst van een visitatie. Hiervan is in elk geval sprake als
hij tenminste drie jaar niet op de een of andere wijze bij de te visiteren opleiding
betrokken is geweest;

b.

is ten tijde van de visitatie in opleiding als orthopedagoog-generalist, of heeft deze
opleiding afgerond minder dan een jaar voordat de visitatie plaatsvindt.

Artikel 10: secretaris
De visitatiecommissie wordt ondersteund door een secretaris die geen deel uitmaakt van
de visitatiecommissie. De secretaris wordt benoemd door de CRT.
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Hoofdstuk C. Kosten
Artikel 17: kosten
De kosten voor de visitaties worden gedragen door de rechtspersoon die wenst te worden
aangewezen als opleidingsinstelling voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist.

Hoofdstuk D. Slotbepalingen
Dit kader is vastgesteld door de CRT op 10 maart 2020 en treedt in werking op 1 januari
2020.
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