
      

                              

 
 

Stichting BOLS is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
Postbus 9696  -  3506 GR UTRECHT  -  030 - 273 92 65  -  www.stichtingbols.nl  -  info@stichtingbols.nl 

 

Onze referentie Uw referentie Datum 

BOLS/17/EK/21  6 juli 2017 

Definitief toewijzingsvoorstel 2018   

 

Geachte mevrouw Mur,  
 
Hierbij ontvangt u het definitieve toewijzingsvoorstel 2018 voor medische vervolgopleidingen die worden 
bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage. In aansluiting op uw schrijven van 9 mei 2017, 
worden in dit toewijzingsvoorstel alle beschikbaar gestelde instroomplaatsen voor 2018 toegewezen aan 
opleidingsinstellingen voor medische vervolgopleidingen. Dit betreft 26 medisch-specialistische, drie klinisch 
technologische en twee tandheelkundige vervolgopleidingen en de opleiding spoedeisende geneeskunde. 
 
Het instroomkader voor 2018 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 SEH is opgesteld volgens het 
Toewijzingsprotocol 2018. Dit protocol is gebaseerd op het Spelregeldocument dat op 19 januari 2017 door het 
ministerie van VWS is vastgesteld en gepubliceerd. Het definitieve toewijzingsvoorstel Psychiatrie is opgesteld 
volgens het Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2018, eveneens gebaseerd op het Spelregeldocument.  
 
Het verdelingsproces over de opleidingsregio’s heeft tot één bezwaar van de OOR-ON / Nederlandse 
Vereniging voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) geleid. Aanleiding hiervoor is de constatering dat het 
voorstel van NVALT voor de verdeling van de instroom voor longziekten over de OOR’s niet integraal is 
overgenomen door het BOLS bestuur, waardoor OOR-ON één opleidingsplaats heeft moeten inleveren.  
Dit bezwaar is niet ontvankelijk voor beroep (zie Toewijzingsprotocol 2018). Verder speelt dat voor de 
Toewijzing 2018 de pilot status en de afspraken die hierbij van toepassing waren, zijn komen te vervallen.  
Voor het BOLS bestuur zijn ook andere kaders, zoals de verdeling van de landelijke instroom over de OOR’s in 
aansluiting op de zorgvraagontwikkeling relevant en is het niet vanzelfsprekend dat het verdelingsvoorstel van 
de NVALT integraal door het BOLS bestuur wordt overgenomen.  
 
Tot slot heeft BOLS / de Kamer Psychiatrie één bemiddelingsverzoek ontvangen van de opleidingsregio 
psychiatrie Brabant-Limburg in verband met het verdelingsproces binnen de opleidingsregio. Aanleiding 
hiervoor was dat binnen de opleidingsregio sprake was van verschillende visies op de te hanteren methodiek 
voor de verdeling van de instroom binnen de regio. De Kamer Psychiatrie heeft hieromtrent een beslissing 
genomen. De opleidingsregio Brabant-Limburg heeft op basis van dit besluit van de Kamer Psychiatrie een 
intern verdeelplan opgesteld, waarover binnen de opleidingsregio consensus is bereikt.      
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Naast het hiervoor genoemde bezwaar van de NVALT en het bemiddelingsverzoek van de opleidingsregio 
psychiatrie Brabant-Limburg, zijn naar aanleiding van de Toewijzing 2018 géén klachten of geschillen bij BOLS 
ingediend.  
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Prof. dr. E.J. Kuipers  
Voorzitter Stichting BOLS 
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