
 

 

 

 

Jaarbericht PROFclass 2019 
 

Het accent van de activiteiten rond PROFclass in 2019 lag op vier vlakken: uitwerken van de 

resultaten van het marktonderzoek van Newcom, aanbieden van de bestaande PROFclass, 

ontwikkeling van een aangepaste versie van PROFclass voor huisartsen-in-opleiding en werken aan 

een doorlopende Leerlijn Praktijkvoering. 

Marktonderzoek Newcom 

Onderzoeksbureau Newcom deed in 2018 in opdracht van de Stichting PROFclass onderzoek naar 

hoe huisartsen en aankomend huisartsen hun positie in de toekomst zien, hoe zij aankijken tegen 

praktijkmanagement, en wat zij daarvoor aan het scholing nodig hebben. Dit heeft o.a. heeft 

opgeleverd 7 van de 10 huisartsen onder de 50 jaar zich voor langere tijd wil verbinden aan een vaste 

patiëntenpopulatie. Ook geven de meeste van hen de voorkeur aan een vaste werkkring.  

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat er bij een duidelijke behoefte aan scholing over 

praktijkvoering bestond. Voor de Stichting PROFclass een steun in de rug om op het ingeslagen pad 

door te gaan. 

Cursusaanbod 2019 

Module 1 van PROFclass is tweemaal gegeven: in de regio Midden-Nederland door de WDH Midden-

Nederland en in de regio Noord-Limburg door de zorggroep Cohesie in samenwerking met de LHV 

Academie. Module 2 van PROFclass is in het in het voorjaar uitgevoerd door de LHV academie in de 

Schola Medica te Utrecht. 

Daarnaast zijn er meerdere demonstraties van het Serious Game gegeven, zoals bij de LHV 

startersdag en bij een aantal Wagro’s. Nieuw was een pilot waarbij het serious game in drie avonden 

gespeeld werd met daarbij passend onderwijs (bij ELANN in Groningen).  

De gemeten waardering bij al deze activiteiten is steeds hoog. 

PROFclass Aios 

Op basis van twee pilots bij de huisartsopleidingen in Leiden en Eindhoven (2018) is de ‘PROFclass 

Aios’ ontwikkeld. De PROFclass Aios is een aangepaste versie van Module 1 en wordt gegeven in jaar 

3 rond de 6e maand. Voorafgaand worden de huisartsopleiders van betrokken aios geïnformeerd 

over de inhoud van PROFclass Aios en over de input die vanuit de huisartsenpraktijk voor een 

optimaal leereffect gewenst is.  

Deze opzet werd door aios en opleiders hoog gewaardeerd.  

De huisartsopleiding Maastricht/Eindhoven heeft de PROFclass Aios in hun curriculum opgenomen. 

De huisartsopleiding Rotterdam gebruikt het Serious Game van PROFclass in hun onderwijs. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Doorlopende Leerlijn Praktijkvoering 

Dit jaar is er met alle betrokken partijen (Huisartsopleiding Nederland, LHV, NHG en SBOH) hard 

gewerkt aan de toekomstige borging van PROFclass. De gedachten gaan daarbij uit naar ontwikkeling 

van een doorlopende leerlijn: startend met PROFclass Aios in de huisartsopleiding, doorlopend in 

PROFclass voor de jonge huisarts met een vervolg naar de ervaren huisarts aan de hand van een 

menu. Met als doel dat de huisarts steeds die scholing kan vinden die past bij de leerbehoefte op dat 

moment in de carrière als huisarts. 

Eind 2019 heeft rond dit thema een kennisdelingssessie met alle huisartsinstituten plaatsgevonden. 

Hierbij vond een uitwisseling plaats van de lopende programma’s in de acht instituten. De sessie is 

een aanzet om verder samen te onderzoeken hoe een combinatie van centraal en perifeer onderwijs 

rondom praktijkvoering vormgegeven zou kunnen worden.  

Vooruitblik op 2020 

Het  focus in 2019 lag op de ontwikkeling en implementatie van de PROFclass aios, in 2020  staat de 

ontwikkeling van een aangepaste versie van PROFclass voor huisartsopleiders gekoppeld aan de 

PROFclass aios op stapel.  

PROFclass is inmiddels een volwassen onderwijsproduct geworden. We hopen dat PROFclass in 2020 

ondergebracht kan worden bij de Schola Medica en kan worden ingebed in de door de Schola Medica 

te ontwikkelen doorlopende leerlijn Praktijkvoering. Zodra dit een feit is kan de Stichting PROFclass 

worden opgeheven. Waarna ontwikkeling van PROFclass naar de toekomst geborgd zal zijn. 


