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Hierbij doe ik u de aantallen beschikbare instroomplaatsen voor 2015 toekomen,
voor de medisch specialistische, klinisch technologische en tandheelkundige
vervolgopleidingen en de opleiding spoedeisende geneeskunde (bijlage 1) en de
brief die de minister van VWS daarover aan de Tweede Kamer heeft gestuurd
(bijlage 2). Deze aantallen komen overeen met het meest recente
maximumadvies van het Capaciteitsorgaan en sluiten tevens aan op de afspraak
over realisatie van de taakstelling op de medisch-specialistische
vervolgopleidingen die vorig jaar met het veld is gemaakt.1De definitieve
aantallen zijn gelijk aan de aantallen die ik eerder informeel aan u bekend heb
gemaakt.

Ik verzoek u op basis van deze definitieve aantallen het toewijzingsvoorstel 2015
op te stellen conform het Toewijzingsprotocol 2015 en het Toewijzingsprotocol
Psychiatrie 2015 en dit uiterlijk op 15 juli a.s. aan mij te doen toekomen.

Met uw brief van 28 mei 2014 heeft u mij uw voorstel voor verdeling van
instroomplaatsen over de OOR’s doen toekomen. Ik heb daarvan kennisgenomen.
Daarbij constateer ik dat u voor een aantal specialismen bent uitgegaan van een
lager aantal plaatsen dan daadwerkelijk beschikbaar is. Ik verzoek u op basis van
de definitieve instroomaantallen alles in het werk te stellen om tot invulling van
het totaal aantal beschikbare plaatsen te komen. In voorgaande jaren is steeds de
bandbreedte van het advies van het Capaciteitsorgaan bij de realisatie van
instroomplaatsen ons gezamenlijk uitgangspunt geweest. Naar mijn oordeel is in
dit uitgangspunt geen wijziging gekomen. Voor het jaar 2015 acht ik het niettemin
acceptabel dat u voor enkele specialismen uitgaat van extra plaatsen zoals in uw
voorstel aan de OOR’s is opgenomen, waarbij ik de kanttekening wil maken dat de
realisatie van opleidingsplaatsen zijn vertaling zal vinden in de toekomstige
advisering door het Capaciteitsorgaan.

1 Brief van 14 oktober 2013, kenmerk 133371-107101-MEVA, aan de voorzitter van de
KNMG.
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De toewijzing van instroomplaatsen dient zorgvuldig en op transparante wijze
plaats te vinden. Om het verdeelplan voor 2015 te kunnen vaststellen, moet VWS
het toewijzingsvoorstel op deze aspecten toetsen. Daarom verzoek ik u de door
VWS met deze brief beschikbaar gestelde definitieve aantallen instroomplaatsen
schriftelijk onder de aandacht van de opleidende instellingen te brengen, zodat
deze hiervan in het toewijzingsproces op de hoogte zijn. Zoals gebruikelijk zal ik
de definitieve instroomaantallen ook publiceren via www.oDleidingsfondszorg.nl.
Als verzoeken van instellingen om opleidingplaatsen niet gehonoreerd worden in
het verdeelproces, terwijl op basis van de definitieve instroomaantallen wel
plaatsen beschikbaar zijn, dan verzoek ik u mij hiervan bij het aanbieden van het
toewijzingsvoorstel 2015 expliciet en met redenen omkleed op de hoogte te
stellen.

Hoogachtend,

de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,

Directie Macro Economische
Vraagstukken en
Arbeidsmarkt MEVA
Kenmerk
610277-122645-MEVA

drs. C.E.
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2
De instroom in fte wordt gelijkgesteld aan de instroom in personen.

Instroom psychiatrie in ziekenhuiszorg: 34 personen, psychiatrie in ggz: 121 personen
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Bijlage: Instroomaantallen 2015

Opleiding Instroom in personen2

Anesthesiologie 96

Cardiologie 62

Cardio-thoracale chirurgie 8

Dermatologie, venerologie 28

Heelkunde 72

Interne geneeskunde 157

Keel-neus-oorheelkunde 20

Kindergeneeskunde 68

Klinische genetica 10

Klinische geriatrie 30

Longziekten en tuberculose 42

Maag-darm-leverziekten 29

Medische microbiologie 17

Neurochirurgie 5

Neurologie 54

Nucleaire geneeskunde 10

Obstetrie en gynaecologie 61

Oogheelkunde 38

Orthopedie 43

Pathologie 23

Plastische chirurgie 17

Psychiatrie3 155

Radiologie 65

Radiotherapie 20

Reumatologie 19

Revalidatiegeneeskunde 32

Urologie 25

Spoedeisende geneeskunde 45

Klinische chemie

Klinische fysica

Ziekenhuisfarmacie

16

Kaa kch i ru rci ie

23

Orthodontie

30

15

13
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