
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. Wat zijn de instroomeisen voor het eenjarige traject? 
Het hoofdtraject van de opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk is toelaatbaar voor kandidaten 
met:

 − een diploma/getuigschrift hbo-verpleegkunde 
 − een getuigschrift A-verpleegkunde (= inservice A-opleiding) of mbo-verpleegkunde: kandidaten kunnen 
aantonen dat zij door vervolgopleidingen en aantoonbare werkervaring in de verpleging het hbo denk- en 
werkniveau hebben verworven.

3. Moet ik in de huisartsenpraktijk werkzaam zijn om met het eenjarige traject van de opleiding (POH) te 
kunnen starten? 
Nee, dat is niet noodzakelijk. Wel dient u een stageplek van minimaal 8 uur per week gedurende de looptijd  
van de opleiding te regelen, dit om het praktijkleren vorm te geven.

4. Hoe kom ik aan een stageplaats?  
In eerste instantie gaat u zelf in uw omgeving op zoek naar een stageplek door huisartsenpraktijken te  
benaderen. Inholland Academy kan ondersteuning bieden en brengt u graag in contact met Zusters@work,  
hét werving- en selectiebureau in de huisartsenbranche. Zij helpen u (kosteloos) bij het vinden van een stage-
plek. Hoe? U stuurt uw vraag en CV naar info@zusterswork.nl, waarna zij contact met u opnemen. Kijk voor meer 
informatie ook op www.zusterswork.nl. 

5. Moet ik bij aanvang van de opleiding een stageplaats hebben?
Ja, voor het volgen van de opleiding POH is het noodzakelijk om bij aanvang van de opleiding een stageplaats 
te hebben voor 8 uur per week gedurende de looptijd van de opleiding. Op deze manier hebt u een optimaal 
leerrendement van de theorie (aangeboden op school) en de toepassing hiervan tijdens uw stage (leren in de 
praktijk). Ook zijn er praktijkgerichte opdrachten die u per module uitwerkt en beoordelingen in de praktijk, 
waarvoor het leren in de praktijk (stage) noodzakelijk is.

6. Aan welke eisen moet een stageplaats voldoen?
Gedurende het hele opleidingsjaar (± 40 weken) loopt u 8 uur per week stage. In deze periode dient u 
minimaal 320 uur stage te lopen (dagen en tijdstip in goed overleg met uw begeleider). Er wordt een stage-/ 
praktijkleerovereenkomst ingevuld. De stagebegeleider is een huisarts of een (ervaren) POH. Hij of zij is in  
staat om gemiddeld 1 uur per week tijd vrij te maken voor de begeleiding en beoordeling van de deelnemer. 
 
7. Wat betekent de stage voor mij?
- U loopt gedurende de looptijd van de opleiding minimaal 8 uur per week stage
- U bent 1 dag in de week in de huisartsenpraktijk aanwezig
- Met uw begeleider maakt u afspraken over uw stagedag, eventuele vakantie, ziekte of verlofdagen
- U laat een actieve leerhouding zien
- U werkt met een door u opgesteld werkplan, dit plan geeft vorm aan uw stage en is een evaluatie en   
 beoordelingsinstrument
- Indien u niet bekend bent met de huisartsenzorg dan zult u in het begin veel meelopen met de  
 praktijkondersteuner of huisarts om zo ingewerkt te raken 
 
8. Kan ik een vergoeding krijgen/vragen voor mijn stage?
De deelnemer en stageverlenende huisartsenpraktijk kunnen een stagevergoeding aanvragen bij de  
Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) via www.ssfh.nl/vergoedingen 
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9. Is het mogelijk om de stage te volgen buiten de huisartsenpraktijk?
Het is verplicht om stage te lopen binnen een huisartsenpraktijk (mag een solo- of een groepspraktijk zijn). Alleen op deze plek  
kunt u werkervaring opdoen voor de toekomstige functie.
 
10. Is het mogelijk om een gedeelte van de opleiding te volgen, bijvoorbeeld 1 of 2 modules? 
De opleiding is modulair vormgegeven met een cyclische opbouw. Het is daarom alleen mogelijk om de gehele opleiding (dus 
geen losse modules) te volgen. Bent u in het bezit van een gespecialiseerde verpleegkundige vervolgopleiding als diabetesver-
pleegkundige of longverpleegkundige aan een erkend opleidingsinstituut? Dan kunt u 4 weken voor aanvang van de opleiding  
een schriftelijk verzoek tot vrijstelling indienen bij de examencommissie. Er wordt een vrijstelling verleend indien u aan kunt tonen 
dat u de competenties, die door het volgen van de module worden verkregen, reeds bezit.

11. Moet ik in de huisartsenpraktijk werkzaam zijn om met het eenjarige traject van de opleiding (POH) te kunnen starten? 
Bent u tijdens uw opleiding al de volledige werktijd werkzaam als POH-er? Dan is er de mogelijkheid om op de eigen werkplek het 
leren in de praktijk vorm te geven. Belangrijk is om het volgende te regelen: 
- Stel de dagen waarop u stage loopt vast. Die dagen bent u niet beschikbaar voor andere activiteiten in de praktijk 
- Spreek duidelijk af wie aanspreekbaar is als stagebegeleider. Indien deze begeleider een huisarts is, dan vragen we het   
 volgende: leg contact met een ervaren POH-er uit de buurt en beschouw deze persoon als ‘leermaatje’  
- Beschrijf in uw stagewerkplan welke leeractiviteiten u samen met uw ‘leermaatje’ gaat ondernemen. Het kan zijn dat u bij  
 hem/haar in de praktijk deze activiteiten uitvoert of dat hij/zij een aantal keren met u meeloopt. Ook kunt u denken aan het  
 samen doornemen van opgenomen consulten of doorspreken van casuïstiek

12. Hoe groot is de groep en de gemiddelde leeftijd? 
De groepen bestaan uit ca. 20 deelnemers. Voor de lessen intervisie wordt de groep in kleinere groepen opgesplitst.  
De leeftijd van de deelnemers varieert van 22 tot 61 jaar oud.

13. Ontvang ik een cursusmap?
Nee, Inholland Academy werkt met de digitale leeromgeving MyAcademy. Met uw persoonlijke inlogaccount is hier het  
volledige lesmateriaal te vinden. 

14. Kan ik de opleiding in termijnen betalen?
Ja, het bedrag kan in 5 termijnen worden betaald.  
 
15. Is de opleiding fiscaal aftrekbaar of zijn er vormen van subsidies? 
De kosten zijn fiscaal aftrekbaar, er worden echter geen subsidies toegekend. Soms vergoeden huisartsen de opleiding met 
terugwerkende kracht. Huisartsen kunnen de opleidingskosten namelijk wel volledig fiscaal aftrekken omdat het gaat om  
deskundigheidsbevordering van werknemers. Bezoek voor meer informatie over de fiscale voordelen op het gebied van  
scholing de websites van Inholland Academy (www.inholland.nl/academy/opleidingen/fiscale-voordelen-scholing/) en de 
Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).   
 
16. Wat ga ik verdienen als praktijkondersteuner?
Zie hiervoor de CAO Huisartsenzorg van de NHG: www.lhv.nl/actueel/nieuws/cao-huisartsenzorg-2015-2017-beschikbaar 
 
17. Hoe zijn mijn kansen op een baan?
Inholland Academy krijgt regelmatig vacatures toegestuurd, deze verspreiden wij onder de pas afgestudeerde POH-ers en  
de deelnemers die in opleiding zijn. Voor actuele informatie over het aanbod van banen verwijzen wij u graag naar onderstaande  
websites:
- www.venvn.nl
- www.nvvpo.nl
- www.zusterswork.nl 
 
18. 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.  

Wij helpen u graag verder!

Team Inholland Academy 
 
 


