
1. Blijft de opleiding voor de POH bestaan?
Goed nieuws! De POH blijft onderdeel van het team in de huisartsenpraktijk. De POH-opleiding die  
Inholland Academy hiervoor verzorgt, blijft dan ook bestaan. Meer weten? Bezoek de website van de LHV: 
https://m.lhv.nl/actueel/nieuws/poh-s-blijft-onderdeel-van-team-huisartsenpraktijk 
 
2. Hoelang is het nog mogelijk voor mbo-opgeleide doktersassistenten en mbo-verpleegkundigen/ 
     oud-service-opgeleiden om de tweejarige opleiding te volgen? 
De functie van praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) blijft bestaan, naast de toekomstige praktijkverpleeg-
kundige huisartsenzorg (PVH). Hierover hebben LHV en NHG in februari 2016 een akkoord gesloten met InEen, 
NVvPO, NVDA, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, FNV, CNV en de 
hbo-opleidingen. Met dit besluit is een einde gekomen aan de onzekerheid bij werkgevers en werknemers in 
de huisartsenzorg en bij opleidingsinstellingen over het toekomstperspectief van de POH. Opleiders worden 
opgeroepen de beide leerlijnen tot POH en PVH aan te blijven bieden.

3. Op welke locatie biedt Inholland Academy de opleiding aan?
De opleiding wordt in 2018-2020 op Hogeschool Inholland Amsterdam (OZW-gebouw) aangeboden.  
Adres: De Boelelaan 1109, 1081 HV in Amsterdam. De locatie is uitstekend met het openbaar vervoer te bereiken. 
Betaald parkeren is mogelijk in de parkeergarage van het VU-ziekenhuis.

4. Wanneer is de eerstvolgende startdatum van de tweejarige opleiding? 
De eerstvolgende startdatum van de opleiding in 2018-2020 wordt binnenkort bekend gemaakt. 

5. Wat zijn de kosten voor de opleiding?
€ 10.195
 
6. Kunnen de opleidingskosten in termijnen worden betaald?
U hebt de mogelijkheid om de gehele opleiding (à € 10.195) in één keer of in tien termijnen, verspreid over  
twee studiejaren, te betalen.  
 
7. Indien ik niet slaag voor het eerste jaar, moet ik dan wel de kosten van het tweede jaar betalen?
Nee, indien u niet slaagt voor het eerste studiejaar, worden alleen deze kosten in rekening gebracht. 
 
8. Hoe kan ik mij inschrijven voor de opleiding? 
U kunt zich eenvoudig voor de opleiding inschrijven via de button ‘Inschrijven’ op www.inhollandacademy.nl. 
 
Meer informatie? 
Hebt u een andere vraag of wilt u een persoonlijk studieadvies? Neemt u dan gerust contact op met  
opleidingscoördinator Mies van Amersfoort via T: 06 1527 9790 of E: mies.vanamersfoort@inholland.nl.  
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