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Nieuwsbrief januari 2018
Geachte collega,
De tweede groep heeft de PROFclass module 1 (De praktijk centraal) inmiddels met
succes afgesloten. Ook nu weer was er sprake van een groot enthousiasme. Er is
ruimschoots voldaan aan onze verwachtingen en aan die van de cursisten.
Hoe gaan we verder?
Op basis van onze ervaringen en van de cursisten hebben we module 2 en 3
samengevoegd in één module.
De PROFclass bestaat dus nu uit twee modules die apart worden aangeboden:
•
•

Module 1: De eigen praktijk centraal.
Module 2: Samenwerken in de wijk.

Dit betekent dat deelnemers aan module 1 zelf het moment kunnen bepalen waarop ze
module 2 gaan volgen.
Bij voldoende basiskennis over de eigen praktijk kan ook meteen gestart worden met
module 2 zonder dat men module 1 gevolgd heeft.
Doel van module 1 is dat de cursist aan het einde van module 1 een ondernemingsplan
heeft gemaakt.
Doel van module 2 is dat de cursist aan het einde van module 2 een projectplan heeft
gemaakt.
Module 2 gaat in februari 2018 bij voldoende deelname van start en wordt wederom
uitgevoerd door de LHV academie in het gebouw van de Schola Medica.
Voor meer informatie zie: www.lhv.nl/lhv-academie/cursussen/profclass-module-2
Nieuwe cursusdata
Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk huisartsen aan de Profclass kunnen deelnemen,
bieden we de cursus nu ook op locatie aan in samenwerking met een externe partner.
Inmiddels zijn er twee externe organisaties die eveneens de PROFclass gaan aanbieden:

•

•

De WDH Midden Nederland gaat module 1 - in samenwerking met de LHV
academie - vanaf maart 2018 aanbieden in Soesterberg.
Voor meer informatie zie: www.wdhmn.nl/profclass-module-1.
Cohesie Huisartsenzorg Noord Limburg gaat module 1 aanbieden vanaf april 2018
in Venlo. Vanaf eind januari meer informatie beschikbaar op: www.cohesie.nl.

Bij deze cursussen zijn ook huisartsen van buiten de betreffende regio’s van harte welkom!
Daarnaast blijven we de modules ook aanbieden in Schola Medica in Utrecht.
Voor verdere informatie zie: www.PROFclass.nl
Uitgangspunten van de opzet van PROFclass zijn verder ongewijzigd
De cursisten van de eerste twee cursussen zijn erg tevreden over de opzet en werkwijze
van de cursus. Het uitgangspunt van PROFclass is en blijft het toepassen van de kennis in
de praktijk.
Er wordt gewerkt met voorbereidingsopdrachten voorafgaand aan de onderwijsdagen en
toepassingsopdrachten na afloop van de onderwijsdagen. De deelnemers maken een
ondernemingsplan c.q. projectplan voor hun persoonlijke situatie. We werken met een
krachtige serious game.
Op deze manier ben je snel ingevoerd in diverse aspecten van de praktijkvoering en het
complexe zorgveld. De investering van tijd in de PROFclass levert je veel praktische kennis
en tijdwinst op. Vraag het onze cursisten!
Belangstelling?
Wil je je kennis over de praktijkvoering verdiepen en verbreden? Wil je je kennis over het
opzetten van samenwerkingsprojecten in de wijk naar een hoger niveau brengen? Ben je
van plan om de stap naar het praktijkhouderschap te zetten? Schrijf je dan in voor de
PROFclass!
Wil je op korte termijn de Profclass volgen? Dat kan op de volgende plekken:
•
•
•

Module 1: Soest: www.wdhmn.nl/profclass-module-1
Module 1: Venlo: www.cohesie.nl
Module 2: Utrecht/Schola Medica: www.lhv.nl/profclass-module-2

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@profclass.nl
Met vriendelijke groet,
Yvonne Guldemond-Hecker
Programmaleider PROFclass
Tel: 06-11319864
NB Voorgaande nieuwsbrieven zijn in te zien op www.profclass.nl/nieuwsberichten
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