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Missie SBOH
De SBOH schept als werkgever en financier 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.

• Kernwaarden: samenwerking, klantvriendelijkheid, 
betrouwbaarheid, transparantie, toetsbaarheid

• Onafhankelijke stichting met Raad van Commissarissen

• 31 jaar ervaring (sinds 1989)



Rol SBOH bij opleiding medisch specialisten

1. Werkgever van (peildatum 1-1-2020)

2289 aios huisartsgeneeskunde 

367  aios specialist ouderengeneeskunde (sinds 2007)

41 aios arts voor verstandelijk gehandicapten (sinds 2016)

98 aios maatschappij & gezondheid (sinds 2019 + 260 niet in dienst)

2. Financier (8 + 3 + 1 + 2 opleidingsinstituten)

3. Dienstverlener



SBOH als centrale werkgever



SBOH als centrale werkgever

• Dienstverband voor de duur van de opleidingsovereenkomst

• Eigen cao: gelijk salaris en sec. voorwaarden voor iedere aios

• Eigen P&O medewerkers, bedrijfsarts, psychologen, coaches

• Verzuimbegeleiding en re-integratie

• Aandacht voor veilig werkomgeving 

• Advies over risico’s zwangere aios



SBOH als financier



SBOH als financier

• Betaling salarissen aios (1 cao)

• Vergoeding voor opleidingsinstituut

• Vergoeding voor opleidingsteam

• Bureaukosten SBOH (max. 2%)

• Subsidie is niet kostendekkend, daarom gevaluteerde arbeid



SBOH als dienstverlener

• Subsidie voor VVGN, incl. huisvesting, P&O, fin.adm. 

• Bijdragen voor onderwijsvernieuwing, ict, 
deskundigheidsbevordering

• Schola Medica: gratis gebruik landelijk onderwijscentrum voor 
centraal onderwijs

• Stimulering internationale contacten

• Academisering (hoogleraren, ZonMw, 10% gepromoveerden)

• Ondersteuning van organisaties aios



Wat betekent dit voor opleidingsinstelling per 2021?

• Geen werkgever voor aios

• Minder financiële risico’s

• Arbeid aios wordt gefactureerd

• SBOH regelt alle subsidiezaken, incl. verantwoording aan NZa

• Nadruk op goed opleidingsklimaat

• Ondersteuning bij ontkoppeling en conflicten

• Financiële vergoeding voor opleidingsinstelling ivm
productieverlies opleidingsteam 



Wat doet de SBOH niet ?

• Geen bemoeienis met de inhoud van de opleiding!



In detail: situatie per jaar

• Gestart voor 2020  dienstverband met werkgever blijft bestaan. Werkgever 
ontvangt via SBOH de subsidie van VWS minus kosten opleiding. SBOH betaalt 
opleidingsinstituut/centrale activiteiten. (Behalve voor reeds gesubsidieerde aios).

• Start in 2020   nieuwe aios komt in dienst van instelling. Werkgever ontvangt via 
SBOH de subsidie van VWS minus kosten opleiding. SBOH betaalt 
opleidingsinstituut/centrale activiteiten.

• Start na 1-1-2021   dienstverband SBOH

• Bij dienstverband SBOH is aanvulling salaris/terugkeerpremie door oude werkgever 
mogelijk.



Subsidiebedragen 2020 per 1 fte aios
• Conform Mantelovereenkomst GGZ Nederland en SBOH

• € 52.604 subsidie VWS voor 1 fte aios

• € 33.820 voor werkgever (= €2.818 p.m.)

• € 15.000 voor opleidingsinstituut

• €    1.464 voor scholing opleiders

• €    1.268 voor ondersteuning VVGN

• €    1.052 voor bureaukosten SBOH (2%)



Kosten 2021voor aios in dienst SBOH
• € 85.439 totale werkgeverslasten voor SBOH per aios

• € 20.000 opleidingsinstituut

• €    1.464 scholing opleiders

• €    2.000 centraal onderwijs/onderwijsvernieuwing

• €    1.239 ondersteuning VVGN

• € 67.338 vergoeding voor opleidingsteam bij opleidingsinstelling

• €    3.759 bureaukosten SBOH (2%) 

• €    6.713 langdurig verzuim/risico-opslag/projecten/innovaties

• € 187.952 totale opleidingskosten 1 fte voor 1 opleidingsjaar



2021 aios in dienst SBOH
• € 187.952 totale opleidingskosten 1 fte voor 1 opleidingsjaar

• €    52.604 beschikbaarheidbijdrage (berekend door NZa ism GGZ Nederland)

• € 135.348 exploitatietekort SBOH

• €  11.279       betaalt opleidingsinstelling aan SBOH per maand

• €     5.612 ontvangt opleidingsinstelling voor opleidingsteam p.maand

• €     5.667 per saldo te betalen voor 1 fte aios per maand

(Bedragen 2021 onder voorbehoud; meeste bedragen prijspeil 2020)
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