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Onze referentie Uw referentie Datum 

BOLS/13/GB/20 MEVA/FIO-3146576 15 juli 2013 

 
Onderwerp   

BOLS Toewijzingsvoorstel 2014 

 

Geachte mevrouw Mur,  

Hierbij ontvangt u het definitieve toewijzingsvoorstel 2014 voor de verdeling van instroomplaatsen 

voor de zorgopleidingen die bekostigd worden door middel van de Beschikbaarheidsbijdrage 

(Medische) Vervolgopleidingen, volgens artikel 3.6a (eerste drie aandachtsstreepjes, inclusief SEH-

arts uit het vierde aandachtsstreepje ‘overige specialismen’). De verdeling van de instroomplaatsen 

over de opleidende instellingen is opgenomen in het Excel-format, zoals BOLS dat van uw ministerie 

heeft ontvangen. 

Het definitieve toewijzingsvoorstel voor de medische specialismen, de Spoed Eisende Hulp-artsen en 

de zogenaamde BOLS-kamerberoepen is opgesteld volgens het Toewijzingsprotocol 2014. Dit 

protocol is gebaseerd op het Spelregeldocument dat in december 2012 door het ministerie van VWS 

is vastgesteld en gepubliceerd. Het definitieve toewijzingsvoorstel Psychiatrie is opgesteld volgens 

het Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2014, eveneens gebaseerd op het Spelregeldocument.  

In het format zijn de instroomplaatsen verdeeld ten behoeve van 33 medisch specialistische 

vervolgopleidingen. In het toewijzingsproces zijn drie varianten onderscheiden: 

- De instroomplaatsen voor de 27 specialismen die onder de Raad Opleidingen van OMS vallen. 

Het specialisme Spoed Eisende Hulp-arts is procedureel op dezelfde wijze verdeeld als de andere 

26 specialismen, maar telt niet mee in de vastgestelde bandbreedte per OOR. 

- De 5 specialismen die onder de zogenaamde BOLS-Kamer vallen (Kaakchirurgie, Orthodontie, 

Klinische Chemie, Klinische Fysica en Ziekenhuisfarmacie) zijn verdeeld volgens de voor de BOLS-

Kamerberoepen geldende bepalingen in het Toewijzingsprotocol 2014. 

- Het specialisme Psychiatrie, onderscheiden naar GGZ en Ziekenhuispsychiatrie. 
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Het verdelingsproces voor deze drie varianten kende verschillende startpunten: 

- Voor de 27 specialismen heeft het BOLS-Bestuur een kader vastgesteld voor het aantal te 

verdelen plaatsen. De ramingen van het Capaciteitsorgaan ten aanzien van de instroom in 2015 

zijn daarvoor uitgangspunt geweest. Het BOLS-Bestuur heeft besloten om in 2014 een deel van 

de voorziene krimp in te boeken. De mate waarin en het kader dat daaruit is voortgekomen is 

besproken met de BOLS-partijen en uw ministerie. Aan de hand van dit kader is een concept 

aantal instroomplaatsen per OOR berekend op basis van de percentuele omvang van de 

gemiddelde historische opleidingscapaciteit over 2009-2013 per specialisme per OOR. De 

gegevens daarvoor zijn voor dit doel verzameld in de BOLS Databank1. 

- Voor de BOLS-kamerberoepen zijn de adviezen van de beroepsverenigingen ten aanzien van het 

totaal aantal plaatsen en de verdeling van deze plaatsen over de OOR’s gevolgd. 

- Voor de verdeling van de Psychiatrie heeft het LOP2 besloten de aantallen van de Toewijzing 

2013 aan te houden. De instroomplaats die GGZ InGeest in 2013 incidenteel heeft afgestaan aan 

Rijnstate, is in 2014 weer toegewezen aan GGZ InGeest. 

Voor zowel de verdeling van instroomplaatsen over de OOR’s, als de verdeling van plaatsen op 

instellingsniveau, zijn de geldende Toewijzingsprotocollen 2014 gevolgd. Voor het concept 

toewijzingsvoorstel is getekend door bestuurders en opleiders van betrokken instellingen. 

Op basis daarvan heeft het BOLS-Bestuur het definitieve toewijzingsvoorstel voor de medische 

specialismen en de BOLS-kamerberoepen vastgesteld in haar vergadering van 20 juni 2013. Op basis 

van het concept toewijzingsvoorstel heeft het LOP het definitieve toewijzingsvoorstel Psychiatrie 

vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2013. Het toewijzingsvoorstel is vervolgens getoetst door het 

BOLS bestuur op 15 juli 2013 definitief vastgesteld.  

 

Drie instellingen hebben aangegeven een andere zienswijze te hebben op de verdeling van de 

instroomplaatsen binnen de OOR (opleidingsregio) op een enkel specialisme en hebben het concept 

toewijzingsvoorstel met betrekking tot dit specialisme niet van een handtekening voorzien. Deze drie 

instellingen hebben tevens een klacht over de gevolgde procedure ingediend bij de Klachten- en 

geschillencommissie die dit jaar voor het eerst is ingesteld. De volgende drie klachten zijn door de 

commissie behandeld, onder voorzitterschap van Prof. dr. E.C. (Eduard) Klasen: 

- Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn). Klacht ten aanzien van verdeling Ziekenhuisfarmacie: 

clusteroverleg over verdeling is niet gevoerd, eis van 2 plaatsen in plaats van 1. 

- Diakonessenhuis (Utrecht). Klacht ten aanzien van verdeling Ziekenhuisfarmacie: andere 

zienswijze OOR ten opzichte van WV-advies is niet gevolgd, eis van 2 plaatsen in plaats van 0. 

                                                           
1
 In de BOLS Databank zijn gegevens per instelling en specialisme opgenomen: de subsidieafrekeningen (2009-2011), MSRC-

gegevens (2012-2013), het BOLS Toewijzingsvoorstel (2013) in combinatie met de fte-ratio per specialisme van het 
CapaciteitsOrgaan (2011) en tot welk OOR de instelling gerekend wordt per specialisme. De BOLS Databank wordt jaarlijks 
aangevuld met de dan beschikbare data over de meest recente jaren, zodat er altijd een actueel gemiddelde van de 
historische opleidingscapaciteit over de laatste 5 jaar kan worden berekend. 
2
 In het Landelijk Overleg Psychiatrie (LOP) participeren BOLS, GGZ Nederland en de NVvP. 
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- Rijnstate (Arnhem e.o.). Klacht ten aanzien van verdeling Psychiatrie: niet eens met de gevolgde 

procedure voor de landelijke verdeling van het aantal instroomplaatsen en voor de verdeling van 

de instroomplaatsen binnen de opleidingsregio, eis van 1 instroomplaats in plaats van 0. 

De betrokken partijen hebben op 26 en 27 juni 2013 de uitspraak van de Klachten- en 

geschillencommissie ontvangen. Deze uitspraken zijn bindend en hebben niet tot een andere 

verdeling van plaatsen tot gevolg gehad. Wel zijn er aanbevelingen gedaan voor de verbetering van 

het toewijzingsproces aan het adres van de betrokken instellingen, OOR’s (opleidingsregio), 

wetenschappelijke verenigingen, het LOP en BOLS. De instellingen onthouden zich ook na de 

uitspraak in hun casus van ondertekening van de verdeling van het betreffend specialisme. De 

aanbevelingen aan het adres van BOLS zullen door de voorzitter van de commissie in de vergadering 

van het BOLS-Bestuur van 19 september 2013 worden toegelicht, met het oog op het vast te stellen 

Toewijzingsprotocol 2015. 

De aanbevelingen ten aanzien van de Psychiatrie zijn besproken in de vergadering van het LOP van 5 

juli 2013. De drie uitspraken van de Klachten- en geschillencommissie zijn bijgevoegd bij deze brief.  

BOLS biedt het definitief toewijzingsvoorstel 2014 aan in de wetenschap dat de Minister het kader 

voor de te verdelen instroomplaatsen waarop het voorstel is gebaseerd, nog niet heeft vastgesteld.  

Voor dit moment ga ik ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouw ik op een 

voorspoedig verloop van het verdere toewijzingsproces. Mocht BOLS in deze nog een rol kunnen 

vervullen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van BOLS, de heer N. Oerlemans (NVZ), en 

bij zijn afwezigheid gedurende de vakantieperiode met mevrouw J. Deggens (NFU). 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

    b.a. 

Dhr. drs. G. de Bey 

Voorzitter Stichting BOLS 

Bijlagen: 

- Digitaal: Excel-document “Toewijzingsvoorstel_2014_1e tranche_Bols met adres en IDnrs.xlsx” 

- Uitspraak Klachtencommissie in zake casus Diakonessenhuis 26062013 

- Uitspraak Klachtencommissie in zake casus Gelre Ziekenhuizen 26062013 

- Uitspraak Klachtencommissie in zake casus Rijnstate 27062013 


