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Wat doet de SBOH?
De stichting SBOH financiert sinds 1989 de 

huisartsopleiding, sinds 2007 de opleiding 

tot specialist ouderengeneeskunde en sinds 

2016 de opleiding tot arts voor verstandelijk 

gehandicapten. De belangrijkste taak is het 

werkgeverschap voor deze artsen in opleiding  

tot specialist (aios). Door de onafhankelijkheid  

van de SBOH staat de opleidingskwaliteit  

centraal en niet de zorgproductie.

De SBOH betaalt voor haar werknemers 

alle opleidingskosten aan opleiders en 

opleidingsinstituten en zij ondersteunt een 

groot aantal centrale projecten en activiteiten. 

De SBOH beperkt haar bureaukosten tot minder 

dan 2% van de totale omzet.

Waar doet de SBOH 
het van? 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) is ervoor verantwoordelijk dat 

er voldoende medisch specialisten worden 

opgeleid. Deze vervolgopleidingen worden 

bekostigd via de ‘beschikbaarheidbijdrage voor de 

vervolgopleidingen tot (medisch) specialist’.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt van 

VWS jaarlijks een aanwijzing om die bijdrage toe 

te kennen aan opleidingsinrichtingen, waaronder 

de SBOH.

Het Zorginstituut verzorgt de uitkering ervan en 

is beheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) 

en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 

(AFBZ). De beschikbaarheidbijdrage voor de 

vervolgopleidingen tot (medisch) specialist komt 

uit deze fondsen. 

Daarnaast heeft de SBOH inkomsten uit de 

bijdragen die de opleidingsinstellingen betalen 

voor de productieve arbeid van de aios.

Missie
"De SBOH schept als werkgever, financier en 

facilitator de voorwaarden voor het opleiden 

van artsen tot medisch specialist en andere 

gespecialiseerde zorgprofessionals. Samen met 

onze partners staan wij voor een uitstekende 

opleiding en een verantwoorde besteding van 

gelden.”

Groei van de organisatie 
Met ingang van 2019 breidt de SBOH haar 

dienstverlening uit naar de opleiding voor artsen 

Maatschappij en Gezondheid (M&G) voor de profie-

len jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, 

medische milieukunde, tuberculosebestrijding en 

forensische geneeskunde. In 2018 werden hiervoor 

alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Zo 

werd op initiatief van de SBOH de stichting SOGEON 

opgericht. SOGEON staat voor innovatie en kwaliteit 

van de opleiding M&G en is een samenwerking 

tussen de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, 

KAMG, Losgio en het IOSG. In 2018 organiseerde 

de nieuwe stichting de landelijke werving en selectie 

van aios die in 2019 met de opleiding starten en in 

dienst komen bij de SBOH.

Raad van Commissarissen 
In 2018 heeft de SBOH, vooruitlopend op nieuwe wetgeving,  

haar governancestructuur aangepast: de Raad van Toezicht werd 

gewijzigd in Raad van Commissarissen. Tevens nam zij afscheid 

van Wim Stalman, die zich jarenlang heeft ingezet voor de SBOH als 

voorzitter van de Raad van Commissarissen. In december zijn twee 

nieuwe leden benoemd, te weten Arno Timmermans, als beoogd  

voorzitter, en Radboud Quik.



Instroom 2018 722

1e-jaars 706

2e-jaars 693

3e-jaars 863

Totaal 2.262

Uitstroom 2018: 684

Opleiding succesvol beëindigd 651

Opleiding voortijdig verlaten 33

Huisartsopleiding

Opleiding in getallen

AMC Universiteit van Amsterdam 313

VU Medisch Centrum Amsterdam 290

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 304

Leids Universitair Medisch Centrum 244

Maastricht UMC 210

Radboudumc Nijmegen 332

Universitair Medisch Centrum Groningen 264

Universitair Medisch Centrum Utrecht 305

Verdeling naar opleidingsinstituut

Verdeling naar opleidingsinstituut

VU Medisch Centrum-Gerion Amsterdam 148

Leids Universitair Medisch Centrum 70

Radboudumc Nijmegen 127

Instroom 2018 107

1e-jaars 104

2e-jaars 97

3e-jaars 144

Totaal 345

Uitstroom 2018 108

Opleiding succesvol beëindigd 89

Opleiding voortijdig verlaten 19

Opleiding specialisme Ouderengeneeskunde

(x € 1.000) Huisartsopleiding

Opleiding 
specialisme 
Ouderen- 
geneeskunde

Opleiding tot Arts 
voor Verstandelijk 
Gehandicapten

Salarissen en kosten aios 122.500 20.300 2.600

Vergoedingen opleidingsinstituten 49.000 7.400 1.500

Vergoedingen opleiders 17.100 4.100 500

Schola Medica 5.200 1.000        100

Huisartsendienstenstructuren 1.900

Bureaukosten 3.500 400 100

Totaal 199.200 33.200 4.800

Ontvangen stagevergoedingen 3.600 9.600 1.000

Totaal 195.600 23.600 3.800

* Voorlopige cijfers 2018

Huisartsopleiding

Opleiding 
specialisme 
Ouderen-
geneeskunde

Opleiding tot Arts 
voor Verstandelijk 
Gehandicapten

2018 2018 2018

Man 25% 18 13

Vrouw 75% 82% 87%

Gemiddelde leeftijd 31 33 35

Omvang dienstverband 94% 90% 93%

2018 2017

Het gemiddelde ziekteverzuim  
onder alle aios

3,1% 2,9%

Waaraan besteedt de SBOH haar geld?*

Aios in cijfers

Opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten 

Uitstroom 2018 3

Opleiding succesvol beëindigd 3

Opleiding voortijdig verlaten 0

Instroom 2018 14

1e-jaars 14

2e-jaars 15

3e-jaars 12

Totaal 41

De opleiding wordt gevolgd aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.
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Per 1 maart 2018 is Schola Medica verzelf- 

standigd. Tot dat moment was Schola Medica 

een afdeling van de SBOH. 

Schola Medica bekleedt een vooraanstaande 

positie in het spoedzorgonderwijs voor artsen in 

Nederland. Kennis van spoedzorg en didactiek 

worden geborgd in de vakgroep Spoedzorg. 

Door de vakgroep wordt onderwijs ontwikkeld 

aan de hand van de door Huisartsopleiding 

Nederland en SOON vastgestelde landelijke 

opleidingsplannen. 

Het spoedzorgonderwijs bestaat onder andere 

uit realistisch scenario-onderwijs met getrainde 

simulatiepatiënten in een modern opleidings-

centrum.

Ook aios in dienst van de SBOH volgen spoed-

zorgonderwijs in Schola Medica. In de STAR(t)

class worden aios en opleiders door middel van 

vaardigheidsonderwijs en scenariotraining  

voorbereid op hun werk op de huisartsenpost,  

de SEH-afdeling of in het verpleeghuis.

In totaal werden in 2018 ruim 2200 aios,  

opleiders, docenten en overige cursisten 

getraind.

Arbeidsomstandighedenonderzoek aios 
In november 2018 is een vragenlijst uitgezet onder alle aios in dienst van de SBOH, om de arbeidsom-

standigheden waarin zij werken in kaart te brengen. De enquête werd ingevuld door 1.413 personen; 

dat is 52,1% van alle aios. Op grond van de antwoorden gaat de SBOH arbeidsrisico’s in kaart brengen 

en – waar mogelijk– maatregelen nemen om die risico’s weg te nemen of te verkleinen. In 2019 wordt 

daartoe een plan van aanpak opgesteld.

Academisering 

De SBOH stimuleert de wetenschappelijke 

vorming van aios. Dat gebeurt onder meer 

via het programma Huisartsgeneeskunde en 

Ouderengeneeskunde (HGOG) dat in opdracht 

van de SBOH door ZonMw wordt uitgevoerd. Dit 

programma levert gepromoveerde huisartsen, 

specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor 

verstandelijk gehandicapten op met een blijvende 

belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. 

Zij gaan functioneren als bruggenbouwers tussen 

opleiding, onderzoek en praktijk. Eind 2018 

waren er 52 aios die hun opleiding combineer-

den met een HGOG promotietraject. Met het 

programma HGOG 2.0 kunnen tussen 2019 en 

2022 nog eens 32 nieuwe promotietrajecten 

worden gestart.PROFclass© is een opleiding op het gebied van 

praktijkvoering, regievoering en ondernemerschap 

voor huisartsen die hun management- en organi-

satievaardigheden willen ontwikkelen, verdiepen 

of verbreden. Het is een gezamenlijk initiatief van 

SBOH, LHV, NHG en Huisartsopleiding Nederland. 

Op verzoek van de opleidingsinstituten Maastricht 

en Leiden is PROFclass in 2018, in aangepaste 

vorm, gegeven aan derdejaars-aios. De aios die 

hebben deelgenomen waren erg enthousiast. 

‘Het leidt tot een beter begrip en nieuwe inzichten 

in praktijkvoering, die consequenties hebben voor 

keuzes die gemaakt kunnen worden: welke werk-

plek en praktijk past het beste bij mij?’

In 2019 wordt bezien in welke vorm PROFclass in 

de toekomst gegeven gaat worden.

Over de grens 

Contact met collega’s uit andere landen  

bevordert de uitwisseling van kennis en  

ervaring. Daarom stimuleert de SBOH het  

bezoek aan buitenlandse congressen. 

Huisartsen in opleiding en huisartsopleiders 

waren met een grote afvaardiging op de 

WONCA in Krakau. Aios ouderengeneeskunde 

bezochten het congres van de EUGMS in Berlijn. 
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Bezoekadres 

Orteliuslaan 750 

3528 BB  Utrecht 

Postadres 

Postbus 19025 

3501 DA Utrecht

030 22 72 700 

sboh@sboh.nl 

www.sboh.nl
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