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BOLS Toewijzingsvoorstel 2015

Geachte mevrouw Mur,
Hierbij ontvangt u het definitieve toewijzingsvoorstel 2015 voor de verdeling van instroomplaatsen
voor de medische specialistische vervolgopleidingen (inclusief de psychiatrie) , de opleiding
spoedeisende geneeskunde en de klinisch technologische en de tandheelkundige vervolgopleidingen
(de zogenaamde BOLS kamer beroepen). 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 spoedeisende geneeskunde en
de zogenaamde BOLS-kamerberoepen is opgesteld volgens het Toewijzingsprotocol 2015. Dit
protocol is gebaseerd op het Spelregeldocument dat in januari 2014 door het ministerie van VWS is
vastgesteld en gepubliceerd. Het definitieve toewijzingsvoorstel Psychiatrie is opgesteld volgens het
Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2015, eveneens gebaseerd op het Spelregeldocument.
Voor het verdelingsproces is van het volgende instroomkader uitgegaan:
- Voor de medische specialistische vervolgopleidingen en de spoedeisende geneeskunde is
uitgegaan van een instroomkader van 1053 plaatsen. Hierbij is er vanuit gegaan dat een instroom
onder het minimumadvies van het Capaciteitsorgaan niet acceptabel is en dat er voor sommige
specialismen ruimte is om uit te gaan boven het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan. Voor
het bepalen van de instroom zijn argumenten als taakherschikking, arbeidsmarktsituatie en
onvervulde vraag gewogen. Dit heeft geleid tot een uitkomst waar de achterbannen mee hebben
ingestemd. Het resultaat is dat 15 specialismen een instroom hebben die zich binnen de
bandbreedte bevindt maar lager is dan het maximumadvies, 6 specialismen hebben een
instroom boven het maximumadvies en 6 specialismen hebben een instroom die overeenkomt
met het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan.
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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. Dit heeft er in
geresulteerd dat 2 specialismen een instroom hebben die zich binnen de bandbreedte bevindt
maar lager is dan het maximumadvies en dat 3 specialismen een instroom hebben die
overeenkomt met het maximumadvies. In totaal zijn dit 92 plaatsen.
Voor de verdeling van de Psychiatrie heeft de Kamer Psychiatrie1 besloten uit te gaan van het
maximumadvies van het Capaciteitsorgaan (155 plaatsen).

Dit heeft er in geresulteerd dat er in totaal 1300 plaatsen verdeeld zijn, wat 48 plaatsen lager is dan
het maximum kader dat VWS heeft bepaald op basis van het maximumadvies van het
Capaciteitsorgaan (brief van VWS van 16 juni betreft instroomaantallen 2015).
Voor zowel de verdeling van instroomplaatsen over de OOR’s, als de verdeling van plaatsen op
instellingsniveau, zijn de geldende Toewijzingsprotocollen 2015 gevolgd. Voor het concept
toewijzingsvoorstel is getekend door bestuurders en opleiders van betrokken instellingen.
Op basis daarvan heeft het BOLS-Bestuur het toewijzingsvoorstel voor de medische specialismen en
de BOLS-kamerberoepen definitief vastgesteld in haar vergadering van 3 juli 2014. Op basis van het
concept toewijzingsvoorstel heeft de Kamer Psychiatrie het toewijzingsvoorstel Psychiatrie
vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2014. Het toewijzingsvoorstel is vervolgens getoetst door het
BOLS bestuur en definitief vastgesteld.
Twee instellingen hebben aangegeven een andere zienswijze te hebben op de verdeling van de
instroomplaatsen binnen de OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) op een enkel specialisme en
hebben het concept toewijzingsvoorstel met betrekking tot dit specialisme niet getekend. Deze twee
instellingen hebben tevens een klacht over de gevolgde procedure ingediend bij de Klachten- en
geschillencommissie van BOLS. De volgende twee klachten zijn door de commissie behandeld, onder
voorzitterschap van Prof. dr. E.C. (Eduard) Klasen:
- Tergooi ziekenhuis (Hilversum). Klacht ten aanzien van verdeling Klinische fysica: deze is
ongegrond verklaard.
- GGZ Noord Holland Noord (Heerhugowaard). Klacht ten aanzien van verdeling van de plaatsen
Psychiatrie binnen de opleidingsregio. De commissie is van menig dat de procedure zoals
verwoord op pagina vier van het toewijzingsprotocol niet goed is gevolgd en dat er geen
bestuurdersoverleg heeft plaatsgevonden. De uitspraak van de commissie is dat er alsnog een
bestuurdersoverleg plaats moet vinden waarbij een goede afweging van argumenten moet
plaatsvinden en een oplossing gevonden moet worden die voor alle betrokken instellingen
acceptabel is. Dit heeft er toe geleid dat er inmiddels tot een oplossing is gevonden in de
doorstroom.
De betrokken partijen hebben op 10 juli 2014 de uitspraak van de Klachten- en geschillencommissie
ontvangen. Deze uitspraken zijn bindend en hebben niet tot een andere verdeling van plaatsen
geleid. De uitspraken van de commissie zijn bijgevoegd.
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In de Kamer Psychiatrie participeren BOLS, GGZ Nederland en de NVvP.
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Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd en ik vertrouw op een voorspoedig verloop
van het verdere toewijzingsproces.
Hoogachtend,

Prof. dr. E.J. Kuipers
Voorzitter Stichting BOLS

Bijlagen:
- Digitaal: Excel-document “Toewijzingsvoorstel_2015_1e tranche_Bols met adres en IDnrs.xlsx”
- Uitspraak Klachtencommissie in zake casus Tergooi ziekenhuis
- Uitspraak Klachtencommissie in zake casus GGZ Noord Holland Noord
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