Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen

Overeenkomst praktijkopleiding SSGO en aios
De Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen (SSGO) fungeert als RGS-erkende opleidingsinrichting
ten behoeve van de medische vervolgopleiding arts Maatschappij en Gezondheid. In deze opleiding
wordt cursorisch onderwijs (verzorgd door het opleidingsinstituut NSPOH) gecombineerd met leren in
de beroepspraktijk onder begeleiding van een RGS-erkende opleider. Deze praktijkopleiding wordt
vormgegeven op de wijze zoals vermeld in hoofdstuk 6 van het Handboek Modernisering Medische
Vervolgopleidingen Sociale Geneeskunde.
De praktijkopleiding vormt een wezenlijk onderdeel van de opleiding tot arts Maatschappij en
Gezondheid (M&G). De opleidingsinrichting gaat daarom met alle deelnemers en hun eventuele
werkgever een overeenkomst aan zodat partijen over en weer weten wat van elkaar mag worden
verwacht. We verzoeken betrokkenen onderstaande gegevens na te gaan en de overeenkomst in te
vullen en voor akkoord te ondertekenen.

Ondergetekenden,
1 Aios
Naam

…

Adres

…

Postcode en plaats

…

Geboortedatum

…

2 Opleidinginrichting
Naam

Stichting Sociaal Geneeskundige Opleiding (SSGO)

Adres

Mercatorlaan 1200, 3528 BL UTRECHT

Vertegenwoordigd door

mevrouw F.P. Koning – van den Berg van Saparoea, voorzitter SSGO
de heer Th.J. Kuiper, secretaris SSGO

verklaren het volgende overeen te zijn gekomen:
De opleidingsinrichting verzorgt voor de aios, overeenkomstig het CSG Kaderbesluit, de
praktijkopleiding in het kader van de opleiding tot arts M&G. De aios wenst hiervan gebruik te maken
met in achtneming van de onderstaande voorwaarden:
Arbeidsduur per week

… uur

Dit houdt in dat de duur van de praktijkopleiding … weken zal bedragen
De praktijkopleiding begint op …
De praktijkopleiding eindigt op …
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Als RGS-erkende opleider gaat fungeren:
Naam

…

Big registratienummer

…

De aios
De aios verklaart:
1. in het bezit te zijn van een geldige BIG-registratie;
2. bij aanvang van de opleiding voor tenminste gemiddeld … uur per week werkzaam te zijn op het
terrein van de arts M&G en de intentie te hebben dit ook tijdens de opleiding te blijven;
3. voor aanvang van de opleiding een overeenkomst te hebben afgesloten met de
opleidingsinstelling NSPOH en voor zover van toepassing de verplichtingen en
verantwoordelijkheden die gesteld worden aan de deelnemers voortvloeiend uit de regelingen
van het CSG, de RGS en het Onderwijs Examen Reglement van de NSPOH na te zullen leven;
4. zo spoedig mogelijk een aanvraag bij de RGS te doen voor inschrijving in het opleidingsregister
en de hieraan verbonden kosten te voldoen.
5. bereid te zijn gemiddeld 9 uur per week bij een nominale opleidingsduur aan zijn/haar opleiding
te besteden en in een agenda of anderszins bij te houden hoe deze tijd is besteed. Deze
gegevens zal de aios desgewenst overleggen aan de opleidingsinrichting, het opleidingsinstituut
en/of de RGS.
6. bereid te zijn zich minimaal 92 uur per jaar voor elk jaar nominale opleidingsduur te laten
begeleiden door zijn/hhsst opleider of een door deze aangewezen praktijkbegeleider (hier vallen
ook de periodieke voortgangsgesprekken onder);
7. de opleider of personen aan wie de opleider onderdelen van zijn/haar taak heeft gedelegeerd
alsmede de beleidsverantwoordelijke kwaliteit praktijkopleiding van de opleidingsinrichting inzage
in documenten inzake het beroepsmatig functioneren met o.a. beroepsproducten en
opleidingsopdrachten (portfolio, opleidingsdossier);
8. open te staan voor feedback en deel te nemen aan praktijktoetsen;
9. toestemming te geven voor regelmatige uitwisseling van schriftelijke rapportages van de
opleider, de NSPOH en de opleidingsinrichting inzake de voortgang van de praktijkopleiding;
10. verantwoordelijk te zijn voor totstandkoming van gespreksverslagen van startgesprek,
voortgangsgesprekken en eindgesprek.
11. de opleidingsinrichting direct te verwittigen wanneer
a. hij/zij de opleiding staakt;
b. de praktijkopleiding door ziekte of andere omstandigheden langer dan twee maanden zou
worden onderbroken;
c. de deelnemer minder dan … uur per week in het specialisme gaat werken;
d. de deelnemer is geschorst of ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke
uitspraak onder curatele is gesteld wegens een geestelijke stoornis.
De werkgever
Indien de aios in dienstverband werkzaam is verklaart de werkgever:

dat aan de bovenstaande vereisten met betrekking tot de aard en omvang van het dienstverband
van de aios is voldaan;

dat de aios gemiddeld 9 uur per week bij een nominale opleidingsduur aan zijn opleiding kan
besteden;

dat de deelnemer in staat wordt gesteld ervaring op te doen in alle beroepsactiviteiten van het
specialisme, onder verantwoordelijkheid van een opleider;

dat hij er zorg voor draagt dat de werkzaamheden van de aios die niet relevant zijn voor de
opleiding beperkt blijven;

dat de aios indien nodig gelegenheid krijgt om zijn/haar takenpakket tijdelijk aan te passen
teneinde werkervaring onder begeleiding te kunnen opdoen in alle taken en facetten van het
specialisme.
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dat de aios kan deelnemen aan alle activiteiten die het opleidingsinstituut en de
opleidingsinrichting in het kader van de opleiding organiseren zoals beschreven in het
opleidingsprogramma. Hieronder vallen onder meer het bijwonen van de contactdagen, het
deelnemen aan werkgroepen, het maken van praktijkopdrachten, het volgen van stages en het
deelnemen aan intercollegiale toetsing of intervisie;
dat de opleider en eventuele derden aan wie de opleider opleidingstaken delegeert
(praktijkbegeleiders) vrije toegang tot de aios hebben, de gelegenheid krijgen om zoveel
onderwijs te geven als binnen het kader van de praktijkopleiding is voorgeschreven (92 uur per
jaar voor elk jaar nominale opleidingsduur) en kunnen beschikken over de mogelijkheid om
tijdens de opleiding alle opleidingsinstrumenten, zoals KPB (korte praktijkbeoordeling) en
voortgangsgesprekken, toe te passen;
dat ook tijdens de opleiding de totale beroepsactiviteiten van de aios de arbeidsvoorwaarden die
voor de aios gelden niet overschrijden;
dat de aios voor zover passend binnen het opleidingsprogramma wetenschappelijk onderzoek kan
verrichten in het kader van de opleiding, zo mogelijk binnen de eigen werkpraktijk.
Opleider/praktijkbegeleider en desgewenst ook de werkgever bekijken een onderzoeksvoorstel op
haalbaarheid en relevantie;
dat de aios kan beschikken over toegang tot internet op de werkplek;
dat de aios gemakkelijk toegang tot vakliteratuur al dan niet in digitale vorm heeft;
dat separaat afspraken worden gemaakt over de financiële bijdrage van de werkgever aan de
SSGO.

De algemene voorwaarden van de SSGO zijn van toepassing op deze overeenkomst en als bijlage bij
deze overeenkomst opgenomen.
Aldus overeengekomen
Plaats

…

Datum

…

De Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen:
Naam

…

Handtekening

……………………………………………………………….

Naam

…

Handtekening

……………………………………………………………….

De werkgever:
Naam werkgever

…

Naam vertegenwoordiger

…

Handtekening

……………………………………………………………….

De aios:
Naam

…

Handtekening

……………………………………………………………….
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