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Samenwerkingsovereenkomst 
 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de opleidingsinrichting naam opleidingsinrichting gevestigd en 
kantoorhoudend te plaats opleidingsinrichting en rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam directeur 
(hierna: de opleidingsinrichting) en het opleidingsinstituut de Netherlands School of Public & 
Occupational Health gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht en rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
mevrouw dr. H.P. Uniken Venema (hierna: NSPOH/het opleidingsinstituut) inzake de medische 
vervolgopleiding naam opleiding. 
 
Deze overeenkomst regelt, ten behoeve van de kwaliteit van de opleiding, de samenwerking tussen 
opleidingsinrichting en opleidingsinstituut zoals beschreven in het kaderbesluit CSG, (hierna: Kaderbesluit) 
en het Handboek Modernisering Medische Vervolgopleidingen Sociale Geneeskunde (hierna: Handboek). 
Naast deze overeenkomst zijn tevens de Algemene Voorwaarden van de NSPOH van toepassing. 
 
Ondergetekenden verklaren dat 

 het opleidingsinstituut en de opleidingsinrichting erkend zijn door de RGS, of deze erkenning heeft 
aangevraagd. Mocht deze erkenning niet worden verleend of  komen te vervallen, dan eindigt deze 
overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang  

 deze overeenkomst voor een periode van vier jaar is afgesloten ingaand op datum 

 zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van de medische 
vervolgopleiding waarbij 
o de opleidingsinrichting verantwoordelijk is voor de kwaliteit en uitvoering van de praktijkopleiding 
o de NSPOH verantwoordelijk is voor de kwaliteit en uitvoering van de instituutsopleiding 
o de NSPOH optreedt als coördinator inzake de onderlinge afstemming van praktijk- en 

instituutsopleiding 

  de NSPOH en de opleidingsinrichting ieder een contactpersoon aanwijzen en geregeld overleg 
voeren, zodat de samenwerking kan worden geoperationaliseerd. De contactpersonen zijn bij de 
aanvang van de overeenkomst voor opleidingsinrichting; naam contactpersoon en voor de NSPOH: 
naam contactpersoon NSPOH. 

 Het geregeld overleg wordt gevoerd op: 
o organisatie niveau tussen de beleidsverantwoordelijke contactpersonen (jaarlijkse mondelinge of 

schriftelijke evaluatie) 
o aios niveau door praktijkopleider en instituutsopleider tijdens het tripartiet overleg 

 de concrete afspraken over zowel de samenwerking in algemene zin als over de samenwerking met 
betrekking tot één of meerdere aios steeds in de vorm van ondertekende besluitenlijsten en 
actielijsten worden vastgelegd op basis van overleg tussen de contactpersonen. 

 de afspraken ruimte bieden aan voortschrijdend inzicht aan de kant van beide partijen. 
 
Bij aanvang van de opleiding door de individuele aios, die werkzaam is binnen de opleidingsinrichting, 
worden de volgende documenten opgesteld:  

- Overeenkomst met contractant waarin de financiële bepalingen zijn opgenomen 
- Individueel opleidingsschema (IOS) 
- Opleidingsovereenkomst met de aios. 

 
Ondertekening 

Datum: datum Datum: datum 

Voor akkoord opleidingsinrichting:  
naam opleidingsinrichting 
Directeur: naam directeur 
 
 
 
 

Voor akkoord opleidingsinstituut NSPOH 
mw. Dr. H.P. Uniken Venema 
algemeen directeur 
 

Bijlage: Uitwerking afspraken rondom het uitvoeren van de opleiding  
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Bijlage: Uitwerking afspraken rondom het uitvoeren van de opleiding 
 
Verplichtingen voor de praktijkopleider 
De praktijkopleider zorgt ervoor dat 
• hij erkend is door de RGS als opleider; 
• de aios zijn werkzaamheden uitvoert onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider; 
• de aios van hem of onder zijn verantwoordelijkheid competentiegericht onderwijs in het kader van 

de praktijkopleiding ontvangt; 
• hij persoonlijk contact onderhoudt met de aios en voor hem gemiddeld 2 uren per week 

beschikbaar is voor begeleiding en directe raadpleging; 
• hij deelneemt aan docentenoverleg, opleidingen en trainingen opgezet voor praktijkopleiders; 
• de aios op diens verzoek de documenten ontvangt die nodig zijn voor het opleidingsdossier; 
• hij voldoende bekend is met de specifieke problematiek binnen het werkterrein van de aios. 
 
Verplichtingen voor de opleidingsinrichting 
De opleidingsinrichting zorgt ervoor dat 
• zij door de RGS erkend is als opleidingsinrichting; 
• de aios ervaring kan opdoen in zo veel mogelijk  taken van het beroepsprofiel van het betreffende 

specialisme onder verantwoordelijkheid van een daartoe benoemde praktijkopleider; 
• de werkzaamheden van de aios die niet relevant zijn voor de opleiding beperkt blijven; 
• de aios kan deelnemen aan alle activiteiten die het opleidingsinstituut in het kader van zijn 

opleiding organiseert zoals beschreven in het opleidingsplan van de aios (IOS). Deze activiteiten 
zullen vooral buiten de schoolvakanties gepland worden; 

• de praktijkopleider kan deelnemen aan didactische trainingen, (docenten)overleg en overige 
activiteiten opgezet voor praktijkopleiders van de opleidingsinrichting; 

• de praktijkopleider de aios in het kader van de praktijkopleiding competentiegericht begeleidt; 
• de aios wordt gefaciliteerd onderzoek te verrichten in het kader van de opleiding, zo mogelijk 

binnen de eigen werkpraktijk. 
 
Verplichtingen voor de instituutsopleider 
De instituutsopleider heeft de volgende verplichtingen met betrekking tot opleiding en onderwijs:  

 het in samenspraak met de opleider opzetten, ontwikkelen en coördineren van het 
opleidingsschema van de aios;  

 het goedkeuren van het opleidingsschema van de aios;  

 het zorgdragen voor de uitvoering van het (gewijzigd) opleidingsschema van de aios;  

 het bewaken van de voortgang van het cursorisch deel van de opleiding;  

 het afgeven van de verklaring omtrent voltooiing van de opleiding aan de aios, als bedoeld in het 
handboek.  

 
Verplichtingen voor het opleidingsinstituut 
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat 
• het door de RGS erkend is als opleidingsinstituut; 
• de inhoud van het competentiegerichte onderwijsprogramma het praktische en het theoretische 

gedeelte van de opleiding beslaat; 
• praktijkopleiding, stages en het cursorisch onderwijs zodanig zijn georganiseerd dat zij een 

samenhangend geheel vormen; 
• de praktijkopleiders informatie ontvangen over de inhoud van de opleiding (jaarlijks minimaal één 

dag); 
• het contacten onderhoudt met de opleiders; 
• het de opleiding van de aios beëindigt bij gebleken ongeschiktheid en dat het de RGS, de opleider 

en de opleidingsinrichting hierover bericht; 
• wijzigingen in het individuele opleidingsplan vastgelegd worden en ter beschikking worden gesteld 

aan de praktijkopleider en opleidingsinrichting (tekening voor akkoord); 
• het onderwijs wordt uitgevoerd volgens de bepalingen uit het Onderwijs Examen Reglement (OER) 

van de NSPOH; 
• het OER (en eventuele wijzigingen) beschikbaar zijn voor alle betrokken partijen. 
 

Paraaf     
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Overige afspraken 

• Het overleg tussen aios, opleider en NSPOH wordt gevoerd volgens de richtlijnen vanuit het besluit 
vastgesteld door de CSG en verder uitgewerkt in het Handboek. 

• De voortgang van de opleiding blijkt uit de verslagen van de voortgangsgesprekken. De 
voortgangsgesprekken worden gevoerd volgens de richtlijnen van het Handboek. Frequentie en 
aard van de gesprekken zijn vastgelegd in het opleidingsplan. 

• Jaarlijks ontvangt de opleidingsinrichting berichtgeving van het opleidingsinstituut over de 
vordering van de aios met betrekking tot het cursorisch onderwijs. 

• In geval van vastgesteld onprofessioneel handelen van de aios (waaronder fraude en plagiaat) stelt 
de examencommissie van de NSPOH de opdrachtgever en praktijkopleider op de hoogte. De aios 
ontvangt hierover bericht. 

• De opleidingsinrichting evalueert de praktijkopleiding, het opleidingsinstituut evalueert het 
cursorisch gedeelte van de opleiding. Beide partijen wisselen evaluatiegegevens uit, en voeren op 
basis daarvan, in onderling overleg, verbeteringen door. 

• Het Kaderbesluit bepaalt in Artikel B.9.3 dat als de opleiding in totaal meer dan tien werkdagen per 
opleidingsjaar onderbroken wordt, compensatie plaats vindt van het meerdere van die tien dagen. 
Het aantal werkdagen dat de opleiding onderbroken wordt is onderwerp van gesprek van de 
voortgangsgesprekken en wordt dus ook in de verslagen hiervan opgenomen. Het totaal aantal 
dagen waarmee de opleiding moet worden verlengd wordt vastgesteld in het laatste 
beoordelingsgesprek. De einddatum opleiding op de eindverklaring wordt overeenkomstig 
aangepast. 

• De opleidingsinrichting faciliteer de toegang tot wetenschappelijke literatuur aan de aios. 
 
Bovenstaande afspraken sluiten aan bij en zijn aanvullend op de regelgeving van het CSG (het 
Kaderbesluit) en het Handboek. Indien afspraken tegenstrijdig zijn hebben de bepalingen uit de 
regelgeving van de CSG en de RGS voorrang. 
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