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Definitief toewijzingsvoorstel 2017

Geachte mevrouw Mur,
Hierbij ontvangt u het definitieve toewijzingsvoorstel 2017 voor medische vervolgopleidingen die worden
bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage. In aansluiting op uw schrijven van 22 april 2016,
worden in dit toewijzingsvoorstel alle beschikbaar gestelde instroomplaatsen voor 2017 toegewezen aan
opleidingsinstellingen voor medische vervolgopleidingen. Dit betreft 27 medisch-specialistische, drie klinisch
technologische en twee tandheelkundige vervolgopleidingen en de opleiding spoedeisende geneeskunde.
Het instroomkader voor 2017 is in nauwe afstemming met veldpartijen en uiteraard in afstemming met uw
ministerie tot stand gekomen.
Het definitieve toewijzingsvoorstel voor de medische-specialistische, de klinisch technologische en
tandheelkundige vervolgopleidingen en de opleiding spoedeisende geneeskunde is opgesteld volgens het
Toewijzingsprotocol 2017. Dit protocol is gebaseerd op het Spelregeldocument dat op 28 januari 2016 door het
ministerie van VWS is vastgesteld en gepubliceerd. Het definitieve toewijzingsvoorstel Psychiatrie is opgesteld
volgens het Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2017, eveneens gebaseerd op het Spelregeldocument.
Naar aanleiding van het vaststellen van een concept verdeling van opleidingsplaatsen over OOR’s c.q.
opleidingsinstellingen, hebben op verzoek van instellingen een zestal bemiddelingsgesprekken plaatsgevonden.
De reden hiervoor was dat opleidingsinstellingen zich niet konden vinden in de voorgestelde verdeling.
Bemiddelingen hebben plaatsgevonden voor de verdeling van opleidingsplaatsen klinische chemie, klinische
fysica, klinische geriatrie, neurologie en twee voor psychiatrie. Onder voorzitterschap van BOLS zijn de
betrokken partijen gehoord. Vijf bemiddelingsgesprekken hebben tot overeenstemming tussen partijen geleid.
Bij één situatie heeft de bemiddeling niet tot overeenstemming tussen partijen geleid. Door Yulius en GGZ
Delfland is vervolgens een klacht ingediend en behandeld door de klachten- en geschillencommissie van BOLS.
De uitspraak was dat de klacht ongegrond is verklaard. De betrokken instellingen zijn van de uitspraak op de
hoogte gesteld.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Prof. dr. D.H. Biesma
Voorzitter Stichting BOLS
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