OPLEIDINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE BIG-OPLEIDING
De Stichting BoPP West Nederland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter, de
heer dr. A.A.C.M. Smeets, (hierna te noemen: “Stichting”),
en
de deelnemer in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, «NaamCompleet», geboren op
«GeboorteDatumLang» te «GeboortePlaats» (hierna te noemen: “Deelnemer”)
gezamenlijk nader aan te duiden als “partijen”, komen het volgende overeen:
Artikel 1 Definities
AMvB:
Examencommissie:
Hoofdopleider:

Deelnemer:
IOP:
Leerarbeidsovereenkomst

Opleidingsjaar:
Opleidingsprogramma:
Opleiding:

Praktijkinstelling:
Praktijkopleider:
Praktijkopleidingsplaats:
Praktijkbegeleiding:
Werkbegeleiding:
Samenwerkingsovereenkomst:

Het Besluit houdende regels inzake de BIG-opleiding met inbegrip
van eventuele toekomstige wijzigingen of substituties daarvan.
De commissie bestaat uit de hoofdopleider, hoofddocenten, een
delegatie van praktijkopleiders en manager opleidingen en bewaakt
naleving van de onderwijs- en examenregeling (OER).
De hoofdopleider wordt benoemd door het bestuur van de Stichting
waaronder hij ressorteert en is inhoudelijk verantwoordelijk voor
een BIG-opleiding. Hij/zij vormt samen met de manager
opleidingen de dagelijkse leiding van de opleiding.
Degene die een BIG-opleiding volgt.
Het door de praktijkopleider opgestelde individuele opleidingsplan
voor de deelnemer betreffende de inrichting van het praktijkgedeelte van de BIG-opleiding.
Een door de praktijkinstelling, waarmee de Stichting een
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, gesloten of te sluiten
(arbeids)overeenkomst met een deelnemer welke de mogelijkheid
biedt om het praktijkgedeelte van de opleiding uit te voeren.
Het (gebroken) kalenderjaar dat overeenkomt met één studiejaar
van de BIG-opleiding.
Het totaalprogramma van de BIG-opleiding met daarin cursorisch
onderwijs, literatuurstudie, het uitvoeren van opdrachten,
praktijkwerkzaamheden, supervisie en eventueel leertherapie.
Het geheel van opleidingsonderdelen van een BIG-opleiding zoals
vastgelegd in het desbetreffende Besluit. Hierbinnen is onder meer
te onderscheiden:
Het cursorisch gedeelte: het cursorisch onderwijs gebaseerd op
de eisen uit het desbetreffende besluit.
Het praktijkgedeelte: het gedeelte van de opleiding dat wordt
gevolgd bij een erkende praktijkinstelling op basis van een
leerarbeidsovereenkomst.
De door de hoofdopleider erkende instelling waar de deelnemer, op
basis van de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting,
gedurende de opleiding zijn/haar praktijkgedeelte volgt.
Degene die onder verantwoordelijkheid van de hoofdopleider zorg
draagt voor het praktijkgedeelte van de BIG-opleiding van een
deelnemer.
Een door de instelling ingerichte werkplek voor het praktijkgedeelte
van de BIG-opleiding.
De begeleiding met betrekking tot het algehele professionele
functioneren van de deelnemer door de praktijkopleider.
De dagelijkse begeleiding van de deelnemer bij de uitvoering van
zijn werkzaamheden in de praktijkinstelling.
De overeenkomst tussen de Stichting en de praktijkinstelling
waarin de voorwaarden van de samenwerking zijn vastgelegd.

«CursusZoeknaam»

Stichting:
Supervisie:

De Stichting is als opleidingsinstelling door de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en/of de RSG van de FGzPt
erkend om de opleiding te verzorgen.
Methodische reflectie op de in de instelling verrichte
werkzaamheden onder begeleiding van een supervisor.

Artikel 2 Verplichtingen van de Stichting
2.1 De Stichting verplicht zich voor de deelnemer de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde
specifieke opleiding te verzorgen.
2.2 De Stichting reikt een getuigschrift als bedoeld in de desbetreffende AMvB uit aan de deelnemer
indien de Examencommissie van oordeel is dat de deelnemer de opleiding met voldoende
resultaat heeft afgerond en de deelnemer zijn financiële verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst is nagekomen.
2.3 De Stichting is door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en/of de RSG van de
FGzPt erkend om de opleiding te verzorgen. De opleiding moet naar zijn oordeel voldoen aan de
desbetreffende AMvB.
2.4 De Stichting stelt een opleidingsprogramma vast dat duidelijkheid biedt omtrent de structuur,
vorm en inhoud van het onderwijs en dat door de hoofdopleider is goedgekeurd.
2.5 De Stichting stelt een studiegids samen met als bijlage een OER die aan de deelnemer wordt
uitgereikt.
2.6 De Stichting is verantwoordelijk voor het cursorisch gedeelte van de opleiding en bewaakt het
praktijkgedeelte van de opleiding door middel van periodieke visitatie van praktijkinstellingen,
erkenning van praktijkopleiders en goedkeuring van het IOP en (half)jaarverslagen.
2.7 De Stichting werkt alleen samen met door de hoofdopleider erkende praktijkinstellingen. De
Stichting is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop een praktijkinstelling uitvoering geeft aan
het praktijkgedeelte van de opleiding alsmede de met de deelnemer gesloten
leerarbeidsovereenkomst.
Artikel 3 Verplichtingen deelnemer
3.1 Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om bij een erkende praktijkinstelling werkzaam
te zijn en te blijven waar hij of zij het praktijkgedeelte van de opleiding kan volgen.
3.2 De deelnemer zal, onverlet zijn eigen professionele verantwoordelijkheid, alle werkzaamheden
die in het kader van de praktijkopleiding en de patiëntenzorg noodzakelijk zijn, nauwgezet en
naar beste kunnen verrichten volgens de aanwijzingen van de praktijkinstelling en de geldende
beroepscode.
3.3 De deelnemer dient de verplichtingen die voortvloeien uit de tussen hem en de praktijkinstelling
gesloten leerarbeidsovereenkomst na te komen.
3.4 Deelname aan (een onderdeel van) het cursorisch gedeelte van de opleiding, geldt als een
akkoordverklaring met deze overeenkomst en de daarin opgenomen voorwaarden alsmede de
daaruit voortkomende verplichtingen.
Artikel 4 Evaluatie, voortgang en beoordeling
4.1 De Stichting is verantwoordelijk voor de toetsing en evaluaties van de deelnemer op de
verschillende opleidingsonderdelen. De toetsing en beoordeling is nader uitgewerkt in een OER,
die als bijlage wordt toegevoegd aan de studiegids.
4.2 De deelnemer dient de opleiding binnen de gestelde termijn en met een positief resultaat af te
ronden. De Stichting legt de resultaten van de deelnemer ten aanzien van de opleiding vast.
4.3 De deelnemer voert volgens de voorwaarden en criteria vermeld in de vigerende reglementen
van de visiterende instanties gesprekken met de praktijkopleider over de voortgang van de
praktijkopleiding.
4.4 De deelnemer dient volgens de voorwaarden en criteria vermeld in de vigerende reglementen
van de visiterende instanties door de praktijkopleider goedgekeurde praktijkevaluatieverslagen
in te leveren bij de hoofdopleider.
4.5 Te allen tijde moeten praktijkopleider, praktijkinstelling, deelnemer, hoofdopleider en manager
opleidingen op de hoogte worden gesteld van wijzigingen rondom verlof, de
leerarbeidsovereenkomst en andere zaken die de opleiding betreffen.

Artikel 5 Looptijd en betaling
5.1 Deze overeenkomst treedt op de dag van ondertekening dan wel akkoordverklaring door de
deelnemer in werking en wordt aangegaan voor de periode van de duur van de opleiding.
5.2 De deelnemer verplicht zich tot het betalen van de totale opleidingskosten ten bedrage van
€ 17.200,-- voor de opleiding. De opleidingskosten zijn exclusief studieboeken, reis- en
verblijfkosten en eventuele kosten voor de leertherapie. De opleidingskosten zullen worden
voldaan ofwel ineens, ofwel in 4 halfjaarlijkse termijnen. De eerste termijn wordt uiterlijk 30
dagen na ondertekening van de opleidingsovereenkomst voldaan; de opeenvolgende termijnen
binnen uiterlijk 6 maanden nadat de voorafgaande termijn opeisbaar werd. De deelnemer is
gehouden tot tijdige betaling van de opleidingskosten ook zonder dat daartoe een factuur is
verzonden.
5.3 Bij betaling in één keer van de totale opleidingskosten als bedoeld in artikel 5.2. voorafgaand
aan de start van de opleiding geldt een korting van 5%. Het recht op korting vervalt van
rechtswege indien de opleidingsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd.
5.4 Indien de deelnemer in verzuim is met de tijdige betaling van de opleidingskosten, dan is de
Stichting gerechtigd de deelnemer de toegang tot de opleiding te ontzeggen c.q. haar
verplichtingen jegens de deelnemer op te schorten.
Artikel 6 Beëindiging en restitutie
6.1 Indien de leerarbeidsovereenkomst tussen de deelnemer en de praktijkinstelling is of wordt
beëindigd, eindigt de opleidingsovereenkomst van rechtswege op de datum waarop de
leerarbeidsovereenkomst eindigt zonder dat daartoe enige opzegging of andere handeling
noodzakelijk is. De praktijkinstelling en de deelnemer melden de datum waarop de
leerarbeidsovereenkomst is geëindigd of zal eindigen onverwijld aan de Stichting en de
praktijkopleider. Indien een aansluitende leerarbeidsovereenkomst wordt gesloten, wordt de
opleidingsovereenkomst voorgezet. Onder een aansluitende leerarbeidsovereenkomst wordt
verstaan een leerarbeidsovereenkomst die binnen maximaal 3 maanden na beëindiging van de
eerdere leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een voor de opleiding erkende
praktijkinstelling.
Indien de beëindiging van de leerarbeidsovereenkomst zijn grond vindt in een bij de
praktijkinstelling doorgevoerde reorganisatie of indien aan de praktijkinstelling surséance van
betaling wordt verleend of deze in staat van faillissement wordt verklaard of indien de
praktijkinstelling de partij is die tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde
van de samenwerkingsovereenkomst, dan is de deelnemer slechts de opleidingskosten
verschuldigd die opeisbaar zijn geworden tot de datum waarop de leerarbeidsovereenkomst is
geëindigd. In alle andere gevallen waarin de opleidingsovereenkomst van rechtswege eindigt
doordat de leerarbeidsovereenkomst is geëindigd, zijn de volledige opleidingskosten terstond
opeisbaar en dienen de opleidingskosten door de deelnemer, voor zover die nog niet reeds zijn
voldaan, binnen twee weken na de datum waarop de opleidingsovereenkomst is geëindigd, te
worden voldaan.
6.2 Indien de deelnemer naar het oordeel van de hoofdopleider op een onvoldoende niveau
functioneert, dan wel onvoldoende prestatie levert in de opleiding, kan de
opleidingsovereenkomst door de Stichting schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden. Maakt de Stichting van deze mogelijkheid gebruik, dan is
de deelnemer slechts de opleidingskosten verschuldigd die opeisbaar zijn geworden tot de datum
waarop de opleidingsovereenkomst is geëindigd. De hoofdopleider betrekt in zijn
oordeelsvorming in ieder geval de Examencommissie en de praktijkopleider. Alvorens tot
opzegging van de opleidingsovereenkomst op deze grond over te gaan wordt de deelnemer
schriftelijk het voornemen hiertoe kenbaar gemaakt en wordt de deelnemer in de gelegenheid
gesteld bezwaar in te dienen bij het College van beroep. Dit schort de betalingsverplichtingen
van de deelnemer niet op.
6.3 De deelnemer kan tijdens de duur van de opleiding de opleidingsovereenkomst met de Stichting
of de leerarbeidsovereenkomst met de praktijkinstelling opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand. Indien de deelnemer de opleidingsovereenkomst opzegt, zijn de
volledige opleidingskosten, althans het niet voldane deel daarvan, terstond in zijn geheel
opeisbaar en dienen deze binnen twee weken nadat de opleidingsovereenkomst is opgezegd te
worden voldaan. Echter, de deelnemer kan ingeval van opzegging, bijvoorbeeld in het geval van
ziekte, van de opleidingsovereenkomst door de deelnemer schriftelijk binnen 10 werkdagen bij
de Stichting een gemotiveerd verzoek indienen tot matiging van de opleidingskosten. Dit schort

de betalingsverplichtingen van de deelnemer niet op. De Stichting geeft binnen een maand haar
reactie op de zienswijze. Indien de Stichting de verplichting tot betaling van de volledige
opleidingskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar acht, worden
de opleidingskosten gematigd, doch nimmer tot minder dan hetgeen de deelnemer op het
moment van beëindiging van de opleiding opeisbaar verschuldigd was.
Artikel 7 Meningsverschillen
Indien de deelnemer van oordeel is dat de Stichting haar verplichtingen voortvloeiende uit
dit contract niet of niet naar behoren nakomt, kan de deelnemer de klachtenprocedure
volgen, zoals beschreven in de OER.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
De Stichting is jegens de deelnemer nimmer aansprakelijk voor enige schade die meer bedraagt dan
de door de deelnemer betaalde opleidingskosten.
Artikel 9 Wijziging
Wijziging van deze overeenkomst kan slechts schriftelijk en met instemming van beide partijen
plaatsvinden. Van genoemde instemming kan slechts blijken door ondertekening van een akte of
schriftelijk document door beide partijen.
Artikel 10 Uitputtende regeling
Deze overeenkomst regelt de rechtsbetrekking tussen partijen uitputtend, in die zin dat partijen niet
gebonden zijn aan eventuele overeenkomsten die dateren van vóór de datum van ondertekening van
deze overeenkomst.
Artikel 11 Slotbepalingen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van ieder ander recht.
Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen te Utrecht op 15 december 2018,
De Stichting,
De heer dr. A.A.C.M. Smeets, voorzitter
Namens deze,

Mw. dr. H. van ‘t Land
Bestuurslid Stichting

De deelnemer,

«NaamCompleet»

