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Scholing POH ouderen 
De grote toename van het aantal ouderen in de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak 

van de huisartsenzorg. De gezamenlijke Amsterdamse huisartsenorganisaties, genaamde de 

Amsterdamse Huisartsen alliantie, heeft als ambitie het verbeteren van de (integrale) zorg voor 

kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk. Om dit te bereiken zetten zij in op het implementeren 

van het programma Beter Oud in Amsterdam met onder andere een stapsgewijze aanpak en inzet 

van POH-ouderen in alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021. 

Een van de kwaliteitseisen binnen het programma gaat over scholing en het niveau van de Praktijk 

Ondersteuner Ouderen. We stellen als alliantie: binnen 1 jaar scholing voor de POH-ouderen en HBO 

werk en denkniveau. Zo heeft InHolland in samenwerking met de Amsterdamse Huisartsen alliantie 

een (verkorte) opleiding ouderenzorg in de eerste lijn ontwikkeld die in februari gaat starten. 

Subsidie aanvragen 
De kosten voor een opleiding worden betaald door de huisartsenpraktijk waar de POH-ouderen 

werkt of gaat werken. U kunt hiervoor subsidie aanvragen bij het Sectorplanplus. Via de LHV vindt u 

een handig hulpmiddel dat het aanvragen van de subsidie makkelijker maakt.    

Voor de opleiding POH-ouderen in Amsterdam vult u bij voorbeeld in:  

• De opleidingscode: Activiteit B (HBO duaal)  

• Categorie D: 32 uur les en 32 uur zelfstudie.  

Sectorplan: deadline 20 december! 

Overzicht opleidingen in Amsterdam 
Onderstaand een overzicht van de opleidingen POH-ouderen in de regio Amsterdam 

Opbouw 
scholing  
netwerk 

 Start Basis Plus Prijs Toegangs-
eis 

Wie  

1. Netwerkopbouw 
POH O 

December 
2019 

Lid Linkedin 
groep 

   Elaa/alliantie 

2. POH ouderen in 
Amsterdam 

12 februari 
2020 

8 dagdelen en 
zelfstudie 

 1.260 
euro 

Hbo werk 
denkniveau 

InHolland 

3. POH ouderenzorg in 
de eerstelijn  

April 2020  13 dagen en 
zelfstudie 

3.130 
euro 

POH S en 
wijkverple-
ing 

InHolland 

4. POH PVK 
Praktijkverpleeg-
kundige  

Januari en 
April 2020 

 30 dagen en 
zelfstudie 

6.125 of 
8.250 
euro 

HBO Brederode en 
Inholland 

 

 

 

https://www.sectorplanplus.nl/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/maak-gebruik-van-de-sectorplanplus-subsidie-voor-instroom-en-scholing-1?utm_campaign=weeknieuws462019&utm_source=mailplus&utm_medium=email

