Reglement Innovatiefonds Huisartsopleiding
Dit reglement beschrijft de doelstelling, procedure en verantwoording van het Innovatiefonds voor de
Huisartsopleiding (hierna: ‘het Innovatiefonds’) van de SBOH. De beoordelingscommissie
Innovatiefonds bestaat uit een vertegenwoordiging van de stichting Huisartsopleiding Nederland, het
Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) en SBOH.
1.

Grondslag
Het Innovatiefonds wordt gevormd door:
-

een jaarlijkse bijdrage van €400.000,- van de SBOH;

-

de jaarlijkse onderbesteding van elk der opleidingen voor zover deze groter is dan 5% van het
huisartsopleidingsbudget voor het betreffende jaar;

-

de totale reserve van de huisartsopleiding van elk der UMC’s, voor zover deze groter is dan
10% van het jaarbudget van de betreffende opleiding;

-

de onderbesteding van de Stichting Huisartsopleiding Nederland voor zover deze groter is
dan de vastgelegde maximale reserve van deze stichting;

-

giften door anderen dan de SBOH of de instituten.

Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien het beschikbare budget in het
Innovatiefonds ten minste €200.000,- bedraagt.
2.

Doel
Het Innovatiefonds heeft als doel “het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsopleiding in het

perspectief van het gehele onderwijscontinuüm”. Vanuit het fonds worden initiatieven
gefinancierd die relevant zijn voor de huisartsopleiding op alle UMC’s. De beschikbare gelden
worden aangewend voor het stimuleren van de ontwikkeling van relevante kennis,
onderwijsmethoden of infrastructuur die door alle acht de opleidingen kan worden ingezet.
Voorts kan het gaan om initiatieven die, naar het oordeel van de hoofden van de afdelingen en
die van de opleidingen, relevant zijn voor de huisartsopleiding en die de financiële draagkracht
van één UMC te boven gaan zodat er gezamenlijke financiering noodzakelijk is.
3.

Procedure
Aanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de Procedure Aanvragen
Innovatiefonds. Zij worden getoetst aan de hand van de criteria in deze procedure, door de
beoordelingscommissie Innovatiefonds.

4.

Beoordelingscommissie Innovatiefonds
De beoordelingscommissie Innovatiefonds is verantwoordelijk voor de beoordeling van
aanvragen. De commissie is benoemd door het hoofdenoverleg en het IOH en bestaat uit vijf
personen:
-

twee hoofden van een opleiding, voorgedragen door het hoofdenoverleg;

-

twee hoogleraren/afdelingshoofden, voorgedragen door het IOH;

-

een bestuurder van de SBOH.

De commissie wordt ondersteund door een secretaris, in dienst van de SBOH.
Taakopdracht
De beoordelingscommissie heeft als taken
-

een procedure vaststellen voor de beoordeling van projectaanvragen;

-

het beoordelen van projectaanvragen, op basis van deze procedure;

-

het onderbouwd voordragen van projectaanvragen voor honorering, afwijzing of aanhouding
aan de SBOH;

-

de eindevaluatie van projecten beoordelen.
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Integriteit
Indien één van de hoofden die deel uit maakt van de commissie, de aanvraag heeft ingediend of
mede heeft ingediend, dan laat hij/zij zich in de beoordelingscommissie vervangen door één van
de andere hoofden.
Indien de aanvraag is ingediend door het hoofd van een opleiding die onderdeel vormt van de
afdeling eerstelijnsgeneeskunde/huisartsgeneeskunde van de hoogleraar die /het afdelingshoofd
dat zitting heeft in de commissie, dan laat hij/zij zich bij de beoordeling vervangen door één
van de andere zes hoogleraren/afdelingshoofden.
De bestuurder SBOH toetst de plannen op de naleving van de procedures en op financiële
onderbouwing. De SBOH is uitgesloten van deelname aan aanvragen.
Werkwijze
De beoordelingscommissie brengt binnen zes weken na een beoordelingsvergadering een advies
uit aan de SBOH, voor een besluit over honorering of afwijzing. Als de aanvragen de beschikbare
middelen overschrijden, dan voorziet de commissie deze van een prioriteitstelling op basis van
relevantie en kwaliteit.
De commissie vergadert ten minste één en maximaal twee keer per jaar, mits er voor een
vergadering ten minste één aanvraag is ingediend en mits er voldoende middelen beschikbaar
zijn in het fonds (zie onder 1. Grondslag). De commissie wijst een voorzitter aan. De commissie
kan ook besluiten dat een schriftelijke beoordeling van aanvragen volstaat.
5.

Besluit
De SBOH kent in principe gelden toe aan projecten die door de commissie worden voorgedragen
voor honorering.

6.

Verantwoording
De beoordelingscommissie legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af over de door haar
genomen besluiten aan het hoofdenoverleg, het IOH en de SBOH. Deze verantwoording is
openbaar beschikbaar voor derden.
Indien een aanvraag wordt gehonoreerd door de SBOH, wordt een project opgestart, uiterlijk zes
maanden na honorering. De tussentijdse toetsing van projecten op de voortgang, ten opzichte
van het plan van aanpak in de goedgekeurde aanvraag geschiedt door de SBOH, in overleg met
de beoordelingscommissie.
De eindevaluatie geschiedt door de beoordelingscommissie, op basis van een inhoudelijke en
een financiële eindrapportage. Deze worden beoordeeld op basis van de goedgekeurde aanvraag
en de goedgekeurde begroting. Bij onderbesteding ten opzichte van de goedgekeurde begroting
blijft het niet bestede bedrag achter in het Innovatiefonds. Overbesteding ten opzichte van de
goedgekeurde begroting is voor rekening van de bestuurlijk verantwoordelijke partij.

7.

Aanpassing Reglement
Dit reglement is op 5 april 2019 vastgesteld door de beoordelingscommissie Innovatiefonds. Het
kan gewijzigd worden op initiatief van het hoofdenoverleg of op verzoek van de SBOH of het IOH.
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