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Reglement Innovatiefonds Huisartsopleiding 

Dit reglement beschrijft de doelstelling en verantwoording van het Innovatiefonds Huisartsopleiding 

(hierna: ‘het Innovatiefonds’) van de SBOH. 

1. Grondslag

Het Innovatiefonds wordt gevormd door:

- 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 zodat er gezamenlijke

financiering mogelijk is. Daarnaast wordt aan de ondersteuningsorganisatie Huisartsopleiding

Nederland een jaarlijkse vergoeding toegekend om de secretarisrol voor de

beoordelingscommissie te vervullen (4 uur per week schaal 9 arbeidsvoorwaardenregeling SBOH,

€11.000 prijspeil 2022, jaarlijks daarna te indexeren met de OVA t-1).

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 wordt benoemd door de Raad van Eigenaren (hierna ‘RvE’) van

Huisartsopleiding Nederland en bestaat ten minste uit:

- twee hoofden van een huisartsopleiding;

- twee hoogleraren/afdelingshoofden eerstelijnsgeneeskunde/huisartsgeneeskunde;

- een lid van de Raad van Bestuur SBOH, bindend voorgedragen door de SBOH.

De commissie wijst een voorzitter uit haar midden aan. 

De commissie wordt ondersteund door de werkorganisatie van Huisartsopleiding Nederland. Een 

secretaris bereidt de werkzaamheden van de commissie voor en is verantwoordelijk voor de 

projectmonitoring en voor de communicatie met betrekking tot het fonds (geïnteresseerden, 

aanvragers en SBOH). 
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De beoordelingscommissie heeft als taken: 

- het op inhoud beoordelen van projectaanvragen, op basis van deze procedure;

- het onderbouwd voordragen van projectaanvragen voor honorering, afwijzing of aanhouding

aan de SBOH;

- de inhoudelijke voortgangs- en eindrapportages van projecten beoordelen;

- wijzigingen in de procedure voor de beoordeling van projectaanvragen voor te stellen aan de

SBOH;

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 het afdelingshoofd dat zitting heeft in 

de commissie, dan laat hij/zij zich bij de beoordeling vervangen door één van de andere zes 

afdelingshoofden.  

De vertegenwoordiger van de SBOH toetst de plannen met name op financiële onderbouwing. De 

SBOH is uitgesloten van deelname aan aanvragen. 

5. Advies en besluit

De RvE Huisartsopleiding Nederland mandateert de commissie om advies uit te brengen aan de

SBOH over het goedkeuren, afwijzen of aanhouden van aanvragen.

De SBOH kent in principe gelden toe aan projecten die door de commissie schriftelijk worden 

voorgedragen voor honorering. Bij uitzondering kan de RvB SBOH onderbouwd afwijken van dit 

advies. Zij doet dit op basis van: 

- advies Beoordelingscommissie over de inhoud van de aanvraag (relevantie en kwaliteit);

- advies F&C SBOH over de begroting.

De SBOH bericht de aanvrager over toekenning gelden, met een kopie aan de commissie. 

6. Verantwoording

De beoordelingscommissie legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af over de door haar

genomen besluiten aan de RvE Huisartsopleiding Nederland en de SBOH. Deze verantwoording is

openbaar beschikbaar voor derden.

7. Aanpassing Reglement

Dit reglement is op 1 december 2021 (vorige versie 23 oktober 2020) vastgesteld door de RvB

SBOH, met instemming van de RvE Huisartsopleiding Nederland en heeft als ingangsdatum 1

januari 2022. Het reglement kan gewijzigd worden door de SBOH na instemming van de RvE

Huisartsopleiding Nederland, op initiatief van de beoordelingscommissie, Huisartsopleiding

Nederland of de SBOH.
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