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Samenwerkingsovereenkomst betreffende de organisatie van

Permanente vorming met getuigschrift
'Klinische Psychodiagnostiek voor Volwassenen'

De Katholieke Universiteit Leuven, met zetel te Oude Markt 13, 3000 Leuven, hierna KULeuven
genoemd, vertegenwoordigd door rector Prof. Dr. RikTorfs, decaan Prof. Dr. B. Maes optredend voor

faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Prof. Dr. L. Claes academisch

verantwoordelijke van de opleiding

en

De Vrije Universiteit Brussel, met zetel te Pleinlaan 2,1050 Etterbeek, hierna VUB genoemd,
vertegenwoordigd door rector Prof. Dr. C. Pauwels, decaan Prof. Dr. R. Pepermans optredend voor

faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen en Prof. Dr. l. Baetens academisch

verantwoordelijke van de opleiding

en

Universiteit Gent, met zetel te Sint-Pietersnieuwstraat 25, hierna UGent genoemd,

vertegenwoordigd door rector Prof. Dr. A. De Paepe, decaan Prof. G. De Soete optredend voor

faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Prof. Dr. R. De Raedt academisch
verantwoordelijke van de opleiding

zijn overeengekomen wat volgt:

Art. l

Deze overeenkomst betreft de interuniversitaire organisatie van de Permanente vorming met

getuigschrift 'Klinische Psychodiagnostiek voor Volwassenen', hierna de opleiding genoemd.

*De opleiding wordt tweejaarlijks georganiseerd door de partners volgens de voorwaarden die
hieronder beschreven staan.

** De opleiding behoort tot het studiegebied psychologie en pedagogische wetenschappen.

*** De opleiding duurt twee academiejaren.

**** De opleiding staat open voor studenten die houder zijn van een diploma Master in de
Psychologie of de Pedagogische wetenschappen, in de domeinen van de klinische psychologie of de

orthopedagogiek.



De opleiding is officieel door de partners erkend als Permanente Vorming met Getuigschrift. De

penvoerende instelling is de Vrije Universiteit Brussel.

Art. 2

De partners verbinden zich ertoe om geen permanente vormingen noch postgraduaatsopleidingen

met een gelijkaardig inhoudelijk profiel aan te bieden, zolang deze overeenkomst van kracht is.

De partners verbinden zich ertoe om de Permanente vorming met getuigschrift 'Klinische

Psychodiagnostiek voor Volwassenen' steeds als een gezamenlijk initiatief voor te stellen.

Art. 3

Na elke cyclus (van 2 jaar) van de Permanente vorming met getuigschrift 'Klinische Psychodiagnostiek

voor Volwassenen' wordt de overeenkomst geëvalueerd.

Art. 4

De opleiding wordt bestuurd door een stuurgroep. Deze is verantwoordelijk voor het algemeen

beleid en de algemene organisatie van de opleiding, de kwaliteitszorg, de inhoud van het

opleidingsprogramma, de aanwerving van docenten, de toelatingsvoorwaarden, de voorwaarden tot

het behalen van het getuigschrift, de evaluatie van de opleiding, de promotie, het financieel beheer

met inbegrip van het bepalen van het inschrijvingsgeld per deelnemer en de vergoeding van de

lesgevers, en de jaarlijkse vaststelling en opvolging van de begroting en de rekeningen.

Art. 5

In de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van alle partners, met een gelijk aantal

vertegenwoordigers van elke partner en een minimum van l lid van elke partner. De stuurgroep

beslist of de samenstelling wordt uitgebreid met niet-stemgerechtigde leden, zoals

vertegenwoordigers van het werkveld, studenten en alumni.

Onder de leden van de stuurgroep wordt een voorzitter aangeduid voor een termijn van 2 jaar. De

voorzitter behoort tot een onderwijsinstelling.

Art. 6

De algemene coördinatie van de opleiding omvat de taken zoals opgesomd in de bijlage l bij deze

overeenkomst. Deze taken worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep.

Indien er voldoende budgettaire ruimte is, kan er worden beslist om een personeelslid van de

penvoerende instelling aan te stellen voor minimaal 10% als dagelijks coördinator van de opleiding,

betaald met de inkomsten van de opleiding (zie ontwerp begroting in bijlage 2). De stuurgroep beslist

jaarlijks over de aanstelling van de coördinator.

De reële personeels- en algemene kosten (bv voor promotie, materiaal) voor deze algemene

coördinatie worden aangerekend aan en betaald uit de inkomsten van de opleiding.

Art. 7

Deelnemers schrijven zich in bij de penvoerende instelling. De penvoerende instelling is de Vrije

Universiteit Brussel.



De beurtrol van huisvesting wordt opgemaakt door de stuurgroep. De eerste cyclus in het

academiejaar 2017-2018 wordt georganiseerd aan de Vrije Universiteit van Brussel.

De inschrijvingsgegevens van de deelnemers worden behandeld conform de hierop van toepassing

zijnde privacy regelgeving.

Art. 8

De studenten die geslaagd zijn voor de opleiding volgens de bepalingen in het examenreglement,

ontvangen een getuigschrift van Permanente Vorming.

Het examenreglement (zie bijlage 3), opgemaakt door de stuurgroep, is van toepassing.

Het getuigschrift wordt uitgereikt door de penvoerende universiteit, in naam van KULeuven, VUB en

UGent. De stuurgroep bepaalt onder welke vorm het getuigschrift wordt afgeleverd. Het getuigschrift

vermeldt de drie logo's van de drie inrichtende universiteiten.

Art. 9

De stuurgroep evalueert na elke tweejarige cyclus de opleiding op basis van evaluaties afgenomen bij

de deelnemers. Deze evaluatie gebeurt in de maanden oktober t.e.m. december van het

daaropvolgende academiejaar op basis van de volgende criteria: organisatie, het curriculum,

evaluatie en begeleiding van studenten, de docenten, administratie, financiële toestand en regeling,

slaagpercentage, administratieve ondersteuning, lokaal en catering.

Een verslag van deze evaluatie wordt gestuurd naar alle partners.

De stuurgroep zal de opleiding bijsturen waar nodig op basis van de resultaten van de evaluatie.

Art. 10
De financiële verantwoordelijkheid voor de opleiding wordt in gelijk aandeel gedragen door alle

partners.

Art. 11
Een beslissing tot annulering van de opleiding kan enkel mits akkoord van alle partners.

Art. 12
De penvoerende instelling is de Vrije Universiteit Brussel. Zij voert de financiële beslissingen,

genomen door de stuurgroep, uit onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep. Zij int de

inkomsten en doet de uitgaven, conform de afspraken in art. 13 e.v.. Zij stelt de begroting op van het

samenwerkingsverband en voert de boekhouding ervan, stelt de afrekeningen op en brengt

financieel verslag uit aan de stuurgroep.

Art. 13
De penvoerende instelling betaalt met de ontvangen inschrijvingsgelden alle kosten voor de

organisatie van de opleiding (begroting in bijlage 2).



Art. 14

Alle kosten verbonden aan de opleiding worden vergoed met de ontvangen inschrijvingsgelden of bij

tekort verdeeld over alle partners.

Art. 15
De reële kosten die de penvoerende instelling maakt voor coördinatie, organisatie en promotie van

de opleiding worden verrekend.

Art. 16

Conform het Administratief reglement van VUB zal VUB de bruto-inkomsten van de opleiding

onderwerpen aan een overheadheffingvan 17%.

Art. 17

Alle inkomsten en uitgaven aan en door de penvoerende instelling verbonden aan de opleiding

worden geacht gezamenlijk lastens en namens de penvoerende instelling en alle partners te zijn

gedaan.

De penvoerende instelling moet een boekhouding voeren die duidelijk de inkomsten en uitgaven met

betrekking tot de opleiding onderscheidt van de andere inkomsten en uitgaven van de instelling.

Zowel in geval van een positief als in geval van een negatief saldo, voert de penvoerende instelling

via storting of schuldvordering een verrekening door tussen alle partners pro rata de verdeeldheid

die is bepaald in artikel 10. Deze afrekening wordt opgesteld ten laatste 3 maanden na de

beëindiging van de opleiding en minstens ieder jaar vóór 31 december.

Alle inkomsten en uitgaven blijven in onverdeeldheid tot een definitieve afrekening wordt opgesteld.

De penvoerende instelling verklaart geen btw gerecupereerd te hebben ofte zullen recupereren, op

de kosten die gedekt worden door art. 13 en 15. Zo hij dit wel zou gedaan hebben, zal hij de nodige

correcties verrichten.

Art. 18
Voor een lopende opleiding moet jaarlijks een financiële afrekening gemaakt worden. Deze

afrekening is beschikbaar bij de penvoerder.

De financiële afrekening geeft voor alle partners die betrokken zijn bij deze overeenkomst, het

overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de partners en het aandeel van elke partner in de

inkomsten en uitgaven.

Art. 19
Elke partner heeft de mogelijkheid om de samenwerking stop te zetten. Dit gebeurt door een

aangetekend schrijven te richten aan de betrokken partners. De stopzetting van samenwerking

betekent dat de lopende opleiding volledig conform deze overeenkomst wordt uitgevoerd en

afgehandeld, maar dat er geen nieuwe editie van de opleiding wordt opgestart zoals beschreven in

deze overeenkomst.

Art. 20



Wanneer besloten wordt de opleiding niet te laten doorgaan, worden de reeds gemaakte kosten

zoals opgesomd in art. 13 (en uiteraard enkel deze die reeds uitbetaald werden of nog uitbetaald

zullen moeten worden), ten laste gebracht van de partners volgens de verhouding zoals bepaald in

artikel 10.

Art. 21

Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zal in eerste

instantie een beroep gedaan worden op een onafhankelijk bemiddelaar. Indien geen bemiddelde

overeenkomst kan bereikt worden, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel

(arrondissement van penvoerende universiteit) bevoegd.

Art. 22

Geen van ondertekenende partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de

verbintenissen, zoals gestipuleerd in deze samenwerkingsovereenkomst, in het geval van overmacht,

op voorwaarde dat alle maatregelen werden genomen die noodzakelijk zijn om de gevolgen ervan zo

minimaal mogelijk te houden.

Art. 23

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op l oktober 2017 en eindigt op 30 september

2019.

De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tenzij uiterlijk op l juni 2019

een aangetekend schrijven, gericht aan de andere partner(s), ter post wordt aangeboden.

Opgemaakt te Brussel op 10.01.2017 in 3 exemplaren waarbij iedere partij verklaart een exemplaar
te hebben ontvangen
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Bijlage l bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende de organisatie van
de permanente vorming met getuigschrift Klinische Psychodiagnostiek voor
Volwassenen

De algemene coördinatie van de opleiding zoals omschreven in art. 6 omvat de volgende taken.

De administratieve organisatie en logistieke ondersteuning van het dagelijks beheer van de
opleiding, in het bijzonder

Het uurrooster van de opleiding opmaken en opvolgen
Lokalen en didactisch materiaal die vereist zijn voor de hoorcolleges en praktijklessen, ter
beschikking stellen
Cursusmateriaal dat door de docenten wordt voorzien bij de lessen tijdig beschikbaar stellen
van studenten

Onthaal van docenten en studenten verzorgen

Aanvraag en opvolging van de nodige erkenningen bij beroepsinstanties

Begeleiding van docenten en studenten van de opleiding, in het bijzonder
Kandidaatstellingen opvolgen en toelatingsvoorwaarden controleren
Intakegesprekken organiseren
Centrale inschrijvingen ondersteunen
Praktische en inhoudelijke communicatie tussen docenten en studenten ondersteunen
Begeleiding bieden bij problemen die in aanmerking komen voor de verzekering
Evalueren van de opleiding en onderdelen van de opleiding

De conceptuele en logistieke ondersteuning van de stuurgroep, in het bijzonder
De vergaderingen van de stuurgroep voorbereiden

De beslissingen van de stuurgroep uitvoeren

Verslag(en) maken
De ontwikkelingen en tendensen inzake het onderwerp van de opleiding, inhoudelijk

opvolgen
Contactadres en -persoon voorzien naar externe geïnteresseerden

De opleiding bekendmaken

Het kredietbeheer voor de opleiding, in het bijzonder

De voorbereiding, opvolging en bewaking van de begroting
De voorbereiding en opvolging van de financiële planning en afrekening
De betaling van de honoraria
De betaling van werkingskosten voor de opleiding


