Algemene informatie voor
externe docenten
NHG-Scholing

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op met het
NHG via scholing@nhg.org of
telefoon 030 - 282 35 00.

www.nhgscholing.nl
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Zodra u in dienst bent bij het NHG ontvangt u van het salarisverwerkingsbedrijf ADP per
mail inloggegevens, waarmee u digitaal uw loonstrookjes kunt inzien en downloaden.
Salarisuitbetaling geschiedt op basis van de gegevens uit de opdrachtbevestiging en
vindt uiterlijk plaats in de maand volgend op de maand waarin de werkzaamheden zijn
afgerond. Voor vragen over uw salaris kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële
Zaken via e-mail fz@nhg.org.
Wanneer u als docent rechtstreeks vanuit een (eigen) bedrijf factureert, ontvangt u een
concept-overeenkomst die door beide partijen (NHG en docent/bedrijf) wordt ondertekend. Na afloop van de werkzaamheden stuurt het bedrijf de factuur naar NHG-Scholing
waarna tot betaling kan worden overgegaan.

Reiskostenvergoeding
Reiskosten worden vergoed op basis van de snelste route van de ANWB en tegen het dan
geldende tarief (2013: € 0,19 per km.)

Vervolg- en herhalingsaanvragen

Samenstelling bureau NHG-Scholing

Wanneer de cursus succesvol is verlopen, is de kans groot dat de opdrachtgever een vervolg
op de cursus aanvraagt of een herhaling wenst. U geeft deze aanvragen door aan de Officemanager van NHG-Scholing, en meldt daarbij of u de cursus opnieuw wilt verzorgen.
Ook wanneer u ten behoeve van een andere opdrachtgever de cursus geeft, bent u verplicht
de aanvraag neer te leggen bij de Officemanager van NHG-Scholing, die een offerte uitbrengt
naar de opdrachtgever en een OvO met u afspreekt. Het cursusmateriaal blijft het intellectueel eigendom van het NHG.

Het bureau van NHG-Scholing bestaat op dit moment uit
de volgende medewerkers:
Teamleider

Liesbeth van der Jagt

Accountmanager

Joris Boon

Wetenschappelijk Bas Spelberg en Marie-Louise Jansen
medewerkers
Officemanager

Elly Bakker

Secretaresse

Sylvia Vroman

A a n de slag

Door de officemanager of de secretaresse zijn datum, tijdtip en locatie
met u en de opdrachtgever overlegd. Deze medewerkers zijn het
aanspreekpunt voor inhoudelijke en logistieke zaken.

Namens het team van NHG-Scholing wensen wij u veel succes met het uitvoeren van de
nascholing!
Overige nuttige documenten:
Format Power Point NHG-Scholing
Evaluatieformulier voor docent
Verrichten van werkzaamheden bij het NHG, docent/trainer NHG-Scholing
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Hartelijk welkom als externe docent voor een leergang, cursus,
training of workshop van het NHG. Als introductie hebben wij
in deze folder een aantal instructies en wetenswaardigheden
rond de functie van extern docent samengevat. Wij zijn blij dat
u voor ons als docent wilt optreden en hopen op een vruchtbare
samenwerking.

Het geven van een leergang, cursus, training of workshop
Vergoeding docent/trainer voor NHG-Scholing
Opzet en inhoud van de scholing

Het NHG kent drie manieren waarop een externe docent voor het NHG kan werken. U
werkt op basis van een arbeidscontract, als freelancer (zie bijlage 3) of vanuit een (eigen)
bedrijf (NV, BV of Maatschap).

Een van de wetenschappelijk medewerkers van NHG-Scholing is de cursusleider van de
cursus waarvoor u gevraagd bent. Zij hebben u uitleg gegeven over de inhoud, doelstelling en opzet van het programma en hebben de verwachtingen van de opdrachtgever
met u doorgesproken. In sommige gevallen is het nuttig om zelf ook contact te hebben
met de opdrachtgever en de puntjes op de i te zetten.

Als freelancer dient u over een VAR-WUO of een VAR-DGA te beschikken. Een VAR kan aangevraagd worden via www.belastingdienst.nl. De belastingdienst heeft 6 tot 8 weken nodig
om te beoordelen of u voor de VAR-WUO of VAR-DGA in aanmerking komt. Zonder geldige
VAR-verklaring en een kopie van een geldig legitimatiebewijs is het helaas niet mogelijk als
freelancer voor het NHG te werken. Het uurtarief voor een freelancer staat vermeld in de opdracht van overeenkomst en geldt per cursusuur. In dit uurtarief is ook de vergoeding voor
uw directe voorbereidingstijd opgenomen. Uurtarieven zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW. U kunt uw facturen per post indienen of e-mailen naar facturen@nhg.org.

Het cursusprogramma en -materiaal is/wordt door het NHG ontwikkeld. Daarbij is gebruik
gemaakt van de producten die door het NHG zelf ontwikkeld zijn en van overige onafhankelijke en wetenschappelijk gefundeerde kennisbronnen. Het staat u vrij bij de uitvoering
van de cursus te variëren op de programma-opzet vanuit uw eigen expertise of vanuit
de specifieke leerdoelen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen; uiteraard in
overleg met de cursusleider. U wordt verzocht eventuele aanpassingsvoorstellen in het
cursusmateriaal aan de cursusleider, officemanager of secretaresse van NHG Scholing
door te geven, waarna de cursusleider het materiaal kan aanpassen en zorgen dat het
bronmateriaal van de cursus eenduidig blijft.

Indien u geen geldige VAR-WUO of DGA kunt overhandigen, wordt u een arbeidsovereenkomst met arbeidscontract via een contract met uitgestelde prestatieplicht (MUP)
aangeboden. U komt dan in dienst van het NHG en ontvangt een loonbelastingverklaring
en een aanmelding voor het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Beide door u ondertekende
contracten stuurt u, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, retour naar
NHG-Scholing, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.
Bij elke opdracht ontvangt u separaat een opdrachtbevestiging, welke als aanhangsel
geldt bij de arbeidsovereenkomst. Het aantal uitvoeringsuren wordt met voorbereidingsuren verhoogd (factor 7/4). Het bedrag dat u uiteindelijk voor uw werkzaamheden
ontvangt, is op netto jaarbasis gelijk aan het bedrag dat u als freelancer met een VAR zou
overhouden. De afdeling PO&O neemt contact met u op en verzorgt de Overeenkomst van
Opdracht (OvO). U kunt hen benaderen bij eventuele vragen over uw contract op telefoonnummer 030 – 282 3500 of een e-mail te sturen naar personeelszaken@nhg.org.

Na afloop van de cursus bespreekt u het verloop en resultaat van de cursus met de
cursusleider. Uw ervaringen dienen als input voor verbetering van de cursus en leiden
mogelijk tot een vervolgafspraak in het geval de cursus wordt herhaald. Ook voor vragen
en problemen die u tegenkomt is deze cursusleider aanspreekbaar.
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Evaluatieformulieren
De cursisten ontvangen bij het onderwijsmateriaal een evaluatieformulier. Wilt u de cursisten
vragen dit formulier na afloop van de cursus in te
vullen?
Uzelf ontvangt een Evaluatieformulier voor
docent (zie bijlage). Daarop kunt u uw eigen
ervaringen en verbeterpunten melden.
De presentielijst en evaluatieformulieren kunt u
kosteloos naar het NHG opsturen (NHG-Scholing,
Antwoordnummer 2823, 3500 VL Utrecht).

Materialen

A r b e idsvoor wa ar de n

Het NHG verzorgt de cursusmaterialen voor de deelnemers. In overleg wordt dit
naar u, naar de opdrachtgever of naar de cursisten gestuurd. U maakt bij uw
presentatie gebruik van het format Power Point NHG-Scholing (zie bijlage). U
inventariseert vooraf eventueel benodigde hulpmiddelen. De opdrachtgever zorgt
op locatie voor een beamer en laptop. Het verdient aanbeveling om ruim op tijd
aanwezig te zijn om te checken of alles goed is aangesloten. Zowel op logistiek als
inhoudelijk niveau kunt u altijd een beroep doen op een van de medewerkers van
NHG-Scholing.

Onafhankelijkheid
Als onafhankelijke wetenschappelijke vereniging neemt het NHG binnen de gezondheidszorg een bijzondere positie in. Het genootschap maakt producten op grond van zo
objectief mogelijke, wetenschappelijke inzichten en is aldus een autoriteit geworden.
Als het NHG die positie wil behouden, is het van eminent belang dat (financiële) onafhankelijkheid van farmaceutische industrieën is gewaarborgd.

Het cursusmateriaal blijft het intellectueel eigendom van het NHG. Zie daarvoor de
Overeenkomst van Opdracht die u door de afdeling PO&O wordt toegestuurd.

In de praktijk betekent dit dat ook de onafhankelijkheid van docenten die namens het
NHG optreden moet zijn gewaarborgd. Werkzaamheden ten behoeve van een farmaceutische industrie kunnen immers leiden tot onduidelijkheid over de onafhankelijkheid
van de betrokken docent en dus van het NHG. Dit geldt evenzeer voor actieve betrokkenheid bij nascholingsactiviteiten die worden georganiseerd door de farmaceutische
industrie of hieraan gelieerde commerciële instituten. Het NHG verwacht dan ook van
hun docenten dat zij tevoren dergelijke nevenfuncties aangeven. Hiertoe dient u een
belangenverklaring volgens de KNAW Code in te vullen. Deze kunt u dowloaden op www.
nhgscholing.nl -> informatie extern gastdocent).

Accreditatie en Presentielijsten
Het NHG zorgt voor de accreditatie van de cursisten en verwerkt de accrediteringspunten in GAIA. De regionale partner of NHG-Scholing levert de presentielijst
aan. Aan het begin van de cursus vraagt u de cursisten deze lijst in te vullen. U
kunt na inname de presentielijst samen met de evaluatieformulieren naar het NHG
sturen. Praktijkondersteuners en praktijkassistenten die geen gebruik kunnen
maken van accreditatie ontvangen een certificaat.
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