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Nieuwsbrief juli 2019
Geachte collega,
Hoe gaat het met PROFclass?
Er is afgelopen half jaar weer een hoop werk verzet en hard nagedacht over de
toekomstige stappen. Hierbij een korte update.
In de eerste plaats hebben we het afgelopen jaar een aantal keer de PROFclass (module
1 en 2) gedraaid, met wederom zeer goede evaluaties. Er staan diverse nieuwe cursussen
gepland (zie verder).
Een belangrijke nieuwe stap is een aangepaste versie van module 1 van de ‘PROFclass
Aios’ die als pilot heeft gedraaid in enkele derdejaars aios groepen (Eindhoven en Leiden).
De deelnemende aios waren zeer positief over dit onderwijs van praktijkvoering. Dit bleek
uit de reacties: “nu snap ik hoe het zit”, “eindelijk samenhangend gebracht”, “van het niveau
van de STARtclass”.
De pilots op de huisartsopleiding passen binnen het voornemen om te komen tot een
doorlopende ‘leerlijn praktijkvoering’, die gaat starten in de huisartsopleiding (zie
nieuwsbrief januari 2019).
Dit voornemen krijgt steeds meer vorm en wordt ondersteund door de stakeholders
(Huisartsopleiding Nederland, LHV, NHG en SBOH).

De inzet van het ‘serious game’ wordt verder uitgebreid. Dit mede omdat we van meer
kanten (o.a. Wagro’s) verzoeken krijgen om een demo van deze ‘virtuele praktijkvoering’ te
geven.
Een ‘PROFclass Light’ is in de maak: een groep huisartsen speelt in drie sessies van 2 uur
het serious game en krijgt daarbij passend onderwijs.
Voor het komend half jaar zijn de volgende cursussen gepland:
•

•
•
•

Module 1 op 13 en 14 november 2019, 4 december 2019 en 15 januari
2020 (georganiseerd door Cohesie Venlo i.s.m. de LHV academie). Voor meer
informatie: Meer info & inschrijven
Module 1 op 30 en 31 januari, 12 maart en 23 april (georganiseerd door WDH
Soest i.s.m. de LHV academie). Klik hier voor meer informatie.
Module 2 wordt overwogen door WDH Soest.
‘PROFclass Aios’ wordt gegeven in Maastricht en Eindhoven.

Meer weten? Kijk eens op www.profclass.nl. Vragen? Mail naar info@profclass.nl.
Ik zie je graag het komend jaar op één van onze cursussen!
Met vriendelijke groet,
Yvonne Guldemond-Hecker
Programmaleider PROFclass
Tel. 06-11319864
NB voorgaande nieuwsberichten zijn in te zien op www/profclass.nl/nieuwsberichten

PROFclass© Een post-specialistische opleiding op het gebied van
praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap voor huisartsen, die hun
management- en organisatievaardigheden willen ontwikkelen, verdiepen of
verbreden.

PROFclass
info@profclass.nl
www.profclass.nl

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

