Gebruikskader
NVPO onderwijsprogramma ‘Communiceren in de oncologie voor medisch specialisten’
______________________________________________________________________
Voor het gebruik van het onderwijsprogramma ‘Communiceren in de oncologie voor
medisch specialisten’ van de NVPO gelden de volgende condities:
1. Het auteursrecht van het programma ligt bij de NVPO (mei 2010)
2. De inhoud van het programma kan worden aangepast aan de doelgroep (cursisten)
en aan specifieke praktijksituaties (van de cursisten), mits de NVPO van de
aanpassing op de hoogte wordt gesteld
3. Het programma dient te worden gedoceerd door minimaal twee trainers aan de
hand van deze docentenhandleiding. Beide trainers hebben aantoonbaar minimaal
twee jaar werkervaring in het geven van onderwijs aan medisch specialisten.
Minimaal één van hen is BIG geregistreerd psycholoog, psychotherapeut of
psychiater werkzaam in de klinische praktijk en de ander is medisch specialist
4. De NVPO biedt ieder centrum vrijblijvend eenmalig de mogelijkheid om het
programma te laten doceren door trainers aangesteld door de NVPO. Parallel aan
het doceren van het programma, zullen zij de trainers van het centrum trainen
(volgens het ‘train-de-trainer-concept’). Hieraan zijn kosten verbonden (meer
informatie: nvposecr@nvpo.nl)
5. De NVPO houdt toezicht op de kwaliteit van het programma. Dit wordt gedaan door
middel van de bijgeleverde evaluatieformulieren per module. Aan het eind van het
programma verzoeken wij de trainers om (kopieën van) de ingevulde
evaluatieformulieren naar het volgende adres te sturen: NVPO, Postbus 75824, 1070
AV Amsterdam
6. Het programma kan voor onbeperkte tijd en met een onbeperkte frequentie worden
gedoceerd, mits de NVPO op de hoogte wordt gesteld van de start iedere cursus.
Voor het gebruik van het programma worden geen kosten in rekening gebracht
7. Het programmamateriaal wordt eenmalig tegen kostprijs door de NVPO verstrekt
(maximaal: 2 docentenhandleidingen inclusief achtergrondliteratuur voor de
docent, 2 Dvd’s, 12 syllabi, 12 evaluatieformulieren per module). Daarna mag het
materiaal worden gedupliceerd, mits het voor gebruik van het programma is
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