
 
 

 

 

Jaarbericht PROFclass 2016 
 

PROFclass is in 2015 gestart vanuit het besef dat de huisarts niet alleen dient te beschikken over 
geneeskundig vakmanschap, maar ook over vaardigheden als manager, ondernemer en leider.  

PROFclass wordt ontwikkeld en onderhouden door een samenwerkingsverband van 
Huisartsopleiding Nederland, LHV, NHG en SBOH.  

In augustus 2016 werd door de vier betrokken partijen de Stichting PROFclass opgericht. Het doel van 
Stichting PROFclass is het bewaken van de kwaliteit van de opleiding PROFclass en het verstrekken 
van licenties voor het gebruik van PROFclass (of delen daarvan) aan derden.  

De eerste aanzet voor de inhoud van het programma van PROFclass is in 2015 gemaakt door de 
projectgroep. In de loop van 2016 is het programma van PROFclass uitgewerkt. Module 1 was in 
augustus 2016 gereed. Eind 2016 zijn module 2 en 3 nagenoeg afgerond. 

De inhoud van het programma van PROFclass is in augustus 2016 aangeboden aan het 
Accreditatiebureau Cluster 1 van de KNMG. In september 2016 werd de opleiding geaccrediteerd 
voor 40 punten. 

De uitvoering van de PROFclass vindt plaats door de SBOH/Schola Medica in Utrecht. Op 28 
september 2016 is de PROFclass met de eerste groep van start gegaan met een tweedaagse (28 en 
29 september). De twee volgende cursusdagen waren op 27 oktober 2016 en 22 december 2016. Uit 
de evaluaties blijkt dat de cursisten erg enthousiast zijn over de opleiding. Inhoud en werkvorm 
worden goed beoordeeld, evenals de docenten. De relatie met de praktijk wordt hoog gewaardeerd.  

Om de doelgroep persoonlijk te kunnen benaderen is PROFclass bij diverse  evenementen aanwezig 
geweest, zoals de LHV starters- en waarnemersdagen, NHG-Congres, LHV Huisartsbeurs, VvAA 
startersdag en het LOVAH congres. 

PROFclass is onder de aandacht gebracht van de nascholingsorganisaties KOEL, KOH en DOK-H, die de 
mogelijkheden onderzoeken om PROFclass in hun nascholingsregio te gaan uitvoeren. 

Samen met de LHV heeft PROFclass een financiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van “Zo 
werkt de huisartszorg” van de Argumentenfabriek. 

Voor de financiële verslagen (met o.a. begroting en jaarrekening) verwijzen wij naar het volledig 
jaarverslag 2016, op te vragen bij info@PROFclass.nl.  

Op basis van de eerste ervaringen in 2016 wordt in het jaarverslag 2016 een aantal knelpunten 
benoemd, die opgepakt worden in het Jaarplan PROFclass 2017  
(zie www.profclass.nl/nieuwsberichten).  

Aan het eind van 2016 kan vastgesteld worden dat de in 2015 vastgestelde behoefte aan een 
aanvullende opleiding voor startende huisartsen ertoe heeft geleid dat Huisartsopleiding Nederland, 
LHV, NHG en SBOH in goede onderlinge samenwerking een post-specialistische opleiding over 
praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap hebben gerealiseerd. 
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