
    

 

Geachte collega, 

 

Mogelijk heeft u al gehoord over de nieuwe post-specialistische opleiding voor de huisarts die 

praktijkhouder wil worden en de huisarts met managementtaken in zijn praktijk: de PROFclass.  

Deze gaat in september 2016 voor het eerst van start! 

De PROFclass wordt ontwikkeld onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Huisartsopleiding 

Nederland, LHV, NHG en SBOH en bestaat uit een samenhangend pakket van domein-overschrijdende 

scholing op het gebied van praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap.  

Middels deze nieuwsbrief willen wij u alvast kort informeren over enkele theoretische en praktische 

aspecten van deze nieuwe opleiding.  

 

Doelstelling 

PROFclass stelt zich tot doel om te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een ondernemende huisarts, 

die: 

• fungeert als regisseur in de eerste lijn,  

• een gedegen gesprekspartner is voor andere actoren in de gezondheidszorg,  

• een proactieve rol speelt bij maatschappelijke veranderingen in de eerstelijns zorg. 

 

Inhoud 

De opleiding is samengesteld uit een samenhangend pakket van 3 modules:  

1. Module 1: De eigen praktijk 

2. Module 2: Monodisciplinaire samenwerking: het huisartsensamenwerkingsverband 

3. Module 3: Multidisciplinaire samenwerking 

 

Praktische aspecten 

PROFclass is opgebouwd uit 10 maandelijkse onderwijsdagen. 

Module 1 bestaat uit 4 onderwijsdagen, module 2 bestaat uit 2 onderwijsdagen, module 3 uit 4 

onderwijsdagen. 

De groepsgrootte is maximaal 16 deelnemers. 

De studiebelasting bedraagt 4-8 uur per week (inclusief de onderwijsdagen). 

Het onderwijs vindt plaats in de Schola Medica te Utrecht. 

De eerste twee onderwijsdagen worden aansluitend gegeven met een hotelovernachting.  

 

 

 

 

 

 



Uitgangspunten 

Het didactische uitgangspunt is circulair leren: eerst wordt ingestoken op praktijkniveau, later wordt 

dit uitgebreid naar wijk en regio. De eindtermen van de opleiding komen telkens terug in de 

verschillende modules, waarbij in elke opvolgende module een verdiepingsslag wordt gemaakt.  

We hebben ernaar gestreefd om tijdens de onderwijsdagen vooral die zaken te behandelen die niet 

thuis door de cursist zelf voorbereid kunnen worden. Kennis met betrekking tot onderwerpen die geen 

plenaire aandacht behoeven dient de cursist middels zelfstudie op te doen. Voor deze zelfstudie 

krijgen cursisten hulpmiddelen aangereikt, zoals e-learning en online-lessen met filmpjes.  

Ter voorbereiding op de onderwijsdagen krijgen de cursisten praktijkopdrachten. Deze zijn bedoeld 

om een verbinding te maken tussen de cursusinhoud van PROFclass en concrete projecten die reeds 

lopen of die de cursist wil opzetten in de eigen praktijk. 

Tijdens de onderwijsdagen in de Schola Medica gaan cursisten via serious gaming, ontwikkeld door het 

NIVEL, aan de slag om via virtuele weg realistische scenario’s uit de dagelijkse praktijk te verkennen.  

Tot slot adviseren wij cursisten om in de eigen regio een mentor te zoeken, die kan begeleiden bij het 

opzetten van een eigen regionaal netwerk en het vinden van de juiste samenwerkingspartners in de 

regio.  

 

Kosten en accreditatie 

De kosten van de opleiding bedragen € 3500,00 inclusief diner met hotelovernachting tijdens de 

tweedaagse en lunches op de 10 onderwijsdagen. 

Deelname aan de opleiding levert 40 accreditatiepunten op. 

 

Info 

Meer informatie is binnenkort te vinden op de website www.profclass.nl. U kunt ook een mail sturen 

naar info@profclass.nl.  

Deelnemen 

Als u belangstelling heeft om aan PROFclass deel te nemen kunt u dit kenbaar maken door de enquête 

in te vullen via deze link. Dan wordt u op de lijst geplaatst van de voorlopige inschrijvingen. 

De officiële inschrijving start 1 juni. U ontvangt dan nader bericht. 

Als het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen voor de eerste cursus (start september 

2016) overtreft maken wij op basis van de enquête een selectie uit het aanbod. Degenen die in 

september niet kunnen starten, kunnen in een volgende groep van de PROFclass instromen.  

Ook zouden wij u willen vragen PROFclass onder de aandacht te brengen binnen uw netwerk. 

 

Yvonne Guldemond-Hecker, projectleider PROFclass 

 

 


