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Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de opleiding tot GZ-psycholoog middels 
detachering  

 
Ondergetekenden, 

[Naam praktijkopleidingsinstelling] gevestigd te [XXXX], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
[de heer/mevrouw], voorzitter Raad van Bestuur, die het namens [Naam praktijkopleidingsinstelling] 
aangaan van deze overeenkomst heeft gemandateerd aan [de heer/mevrouw], P-opleider [Naam 
praktijkopleidingsinstelling],  

en 

[Naam externe partij], hierna te noemen Externe partij, gevestigd te [XXXX], te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door [XXXX], 

Overwegende dat 

-  [Naam praktijkopleidingsinstelling] en de Externe partij door middel van de ondertekening van 
 deze overeenkomst de intentie uitspreken om op structurele basis en voor langere tijd met 
 elkaar samen te werken. 
-  [Naam praktijkopleidingsinstelling] en de Externe partij de inspanningsverplichtingen erkennen 
 die voortvloeien uit de overeenkomst van samenwerking tussen [naam Opleidingsinstelling] en 
 [Naam praktijkopleidingsinstelling], 

 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

1. [Naam praktijkopleidingsinstelling] is eindverantwoordelijk voor de opleiding tot GZ-
 psycholoog en [Naam praktijkopleidingsinstelling] stelt in het kader van deze 
 eindverantwoordelijkheid een opleider aan, in het vervolg te noemen praktijkopleider, zoals 
 beschreven in artikel 3. 
2. Externe partij zal ervoor zorgen dat de voorwaarden, zoals omschreven in artikel 5, voor een 
 kwalitatief goede opleidingsplaats aanwezig zijn.  
3. De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de beoordeling van de werkplekken en de 
 beoordeling van de opleiding bij beide partijen. De praktijkopleider zal de externe werkplek 
 eenmaal per jaar tussentijds toetsen aan de kwaliteitseisen genoemd in artikel 5. De 
 praktijkopleider draagt tevens zorg voor de public relations van de opleiding voor beide 
 partijen. 
4. Externe partij wijst een contactpersoon aan. Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor 
 de organisatie, de uitvoering en de positionering van de opleiding binnen de eigen 
 organisatie. Hiertoe heeft de contactpersoon overleg met de praktijkopleider van [Naam 
 praktijkopleidingsinstelling]. 
5. De voorwaarden voor een kwalitatief goede opleidingsplaats houden ten eerste in dat 80% 
 van de arbeidstijd besteed wordt aan directe en indirecte patiëntgerelateerde 
 werkzaamheden en dat de overige 20% van de tijd aangewend kan worden voor 
 opleidingszaken zoals begeleidingsactiviteiten en overige voor de opleiding relevante zaken 
 zoals PIOG-overleg en intervisie. Ten tweede houden zij in dat bij de Externe partij minimaal 
 2 GZ-psychologen werkzaam zijn, dat externe partij werkbegeleiding en supervisie 
 organiseert, beschikt over relevante en benodigde vakliteratuur en over psychodiagnostische 
 instrumenten. Ten derde draagt de Externe partij er zorg voor dat de kandidaat-opleideling, 
 hierna te noemen Opleideling, in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan interne en 
 externe opleidingsactiviteiten. 
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6. Wanneer blijkt dat de Externe partij niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 5, krijgt zij 
 een waarschuwing. Bij onvoldoende verbetering binnen de gestelde periode behoudt [Naam 
 praktijkopleidingsinstelling] zich het recht voor de samenwerking met onmiddellijke ingang te 
 beëindigen. 
7. Bij een dringende reden behoudt [Naam praktijkopleidingsinstelling] zich het recht voor de 
 samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
8. Overleg over de zakelijke aspecten en de samenwerkingsafspraken voortvloeiend uit de 
 samenwerkingsovereenkomst vindt plaats tussen de praktijkopleider van [Naam 
 praktijkopleidingsinstelling] en de contactpersoon van de Externe partij. Veranderingen ten 
 aanzien van de opleidingsplaats worden door genoemde functionarissen vooraf ter 
 goedkeuring voorgelegd aan het verantwoordelijk management bij de Externe partij en aan 
 de P-opleider van [Naam praktijkopleidingsinstelling]. Laatstgenoemde beoordeelt in 
 hoeverre ook de hoofdopleider van [Naam praktijkopleidingsinstelling] met deze wijziging 
 akkoord dient te gaan. 
9. De Opleideling wordt geworven door [Naam praktijkopleidingsinstelling]. De Externe partij 
 neemt actief deel aan de werving en beslist mee in het selectieproces. 
10. De Opleideling wordt voor de duur van de overeengekomen periode en voor het aantal 
 overeengekomen uren per week door [Naam praktijkopleidingsinstelling] gedetacheerd naar 
 de Externe partij. Voor deze detachering wordt met de Externe partij per gedetacheerde 
 opleiding een aanvullende detacheringovereenkomst gesloten. In deze 
 detacheringovereenkomst worden alle afspraken met betrekking tot de detacheringperiode, 
 het aantal uur en de te betalen detacheringsvergoeding vastgelegd. In het kader van een 
 medische beroepsopleiding is over de detacheringsvergoeding geen BTW verschuldigd. 
11. [Naam praktijkopleidingsinstelling] betaalt de opleidingskosten van de Opleideling. [Naam 
 praktijkopleidingsinstelling] vraagt de Externe partij geen vergoeding voor de 
 opleidingskosten. [Naam praktijkopleidingsinstelling] ontvangt via de NZa een subsidie per 
 gerealiseerde opleidingsplaats. Deze subsidie wordt rechtstreeks uitbetaald aan [Naam 
 praktijkopleidingsinstelling]. Voor zolang deze subsidie wordt verstrekt aan [Naam 
 praktijkopleidingsinstelling], ontvangt elke werkervaringsplaats voor de begeleiding van de 
 opleideling een vergoeding bekostigd uit de subsidie. Jaarlijks wordt de hoogte van dit 
 bedrag bepaald. 
12. Beoordelingsgesprekken en/of voortgangsgesprekken vinden plaats tussen de Opleideling, de 
 praktijkopleider en de contactpersoon van de Externe partij. 
13. Alle detacheringovereenkomsten die gesloten worden tussen [Naam 
 praktijkopleidingsinstelling] en de Externe partij ten behoeve van de opleiding tot GZ-
 psycholoog zijn onlosmakelijk verbonden met deze samenwerkingsovereenkomst, waarbij 
 deze samenwerkingsovereenkomst prevaleert boven de detacheringovereenkomst. 
14. De samenwerkingsovereenkomst gaat in op [datum] en is overeengekomen voor onbepaalde 
 tijd en zolang de opleiding tot GZ-psycholoog in samenwerking wordt uitgevoerd. De 
 overeenkomst kan alleen worden gewijzigd bij schriftelijke overeenstemming tussen de 
 partijen bij deze overeenkomst. 
15. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging 
 dient schriftelijk te geschieden en betreft alle nieuw te sluiten detacheringovereenkomsten 
 met opleidelingen.  
16. Na opzegging van de samenwerkingsovereenkomst zullen detacheringovereenkomsten met 
 reeds gedetacheerde opleidelingen - onder de voorwaarde dat voor het overige blijft worden 
 voldaan aan het bepaalde in deze samenwerkingsovereenkomst - voor de oorspronkelijk 
 overeengekomen detacheringperiode worden voltooid. Daar waar nodig zullen door de beide 
 partijen nadere afspraken worden gemaakt om deze garantie in de praktijk te kunnen 
 waarmaken.  
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Aldus overeengekomen op [datum] te [XXXX], 

 
[Naam praktijkopleidingsinstelling]    [Naam Externe partij]  
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door   te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
[de heer/mevrouw]      [de heer/mevrouw]   
 
 
 
 
……………………….      ………………………………… 
 


