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Onze referentie Uw referentie Datum 

BOLS/22/HB/18  3 februari 2021 

Onderwerp 

Kader Toewijzing 2022 
  

 

Geachte heer, mevrouw,  

Graag bieden wij u hierbij aan het landelijk instroomkader per specialisme en het landelijk 

instroomkader per OOR voor Toewijzing 2022. 

 

Het landelijk instroomkader per specialisme voor Toewijzing 2022 

Het Capaciteitsorgaan heeft in april 2020 een herzien Capaciteitsplan Medisch Specialismen 2021-2024 

opgesteld. VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer dd. 24 december 2020 aangegeven, vanwege 

beperkte financiële ruimte, uit te gaan van de onderkant van de bandbreedte van de C.O. raming 2021-2024 

(zijnde de instroomaantallen in 2021), plus 5 plaatsen voor psychiatrie vanwege herziening van de Generieke 

Module Acute Psychiatrie. Daarmee is er dus voor 2022 geen marge, waarbinnen de WV-en zelf een gewenste 

instroom 2022 kenbaar kunnen maken (dit ondanks een eerder verzoek daartoe). 

Het BOLS bestuur heeft deze landelijke instroom voor Toewijzing 2022 vastgesteld (zie bijlage I).  
 

Het landelijk instroomkader per OOR voor Toewijzing 2022 

Voor de verdeling van de landelijke instroom over de Opleidingsregio’s (OOR’s) heeft BOLS in consensus de 

procentuele verdeling van de totale instroom over de 7 OOR’s vastgesteld voor het totaal aantal instroom-

plaatsen per OOR (bestuurlijk kader), exclusief de instroom van psychiatrie, sportgeneeskunde en orthodontie. 

(zie bijlage II). BOLS heeft hiertoe voor 2022 besloten op basis van de volgende overwegingen: 

- Voor de procentuele verdeling wordt uitgegaan van 50% adherentie van de opleidende instellingen 

met een opleidings-affiliatie in een OOR (obv BOLS-indeling OOR’s 2020, zie bijlage III) en 50% 

adherentie van alle instellingen in die OOR (obv Vektis- en DHD-gegevens). 

- Door de update in 2020 van nieuwe of vervallen erkenningen en ook van de wijzigingen in affiliatie 

met een UMC, kan het aantal opleidingen in een OOR gewijzigd zijn, hetgeen gevolgen heeft voor de 

uitkomst van de adherentie-berekening van die OOR. 

- Binnen de NFU is vanwege de fusie tussen de beide Amsterdamse UMC’s een afspraak gemaakt om de 

daling van instroom in de OOR Amsterdam gedurende 5 jaar (welke is ingegaan bij Toewijzing 2019)  

te dempen, met een ondergrens van 19,2% voor de OOR Amsterdam voor Toewijzing 2022, 

- De verrekening van deze ondergrens voor OOR Amsterdam vindt plaats door deze naar rato te 

verdelen over alle andere 6 OOR’s.   

 

Vaststellen OOR-indeling voor Toewijzing 2022 

Het BOLS bestuur wil onduidelijkheden omtrent haar OOR-indeling van een opleiding, ten behoeve van de 

adherentie berekeningen, gedurende het toewijzingsproces voorkomen. Om deze reden heeft het BOLS 

bestuur de actuele OOR-indeling waarvan BOLS uitgaat voor het gehele toewijzingsproces, vastgesteld zodat 

alle bij het toewijzingsproces betrokken partijen uitgaan van eenzelfde OOR-indeling (zie bijlage III).  

Dit betekent dat eventuele wijzigingen ten opzichte van de hier weergegeven OOR-indeling niet worden 

meegenomen in het hierna lopende toewijzingsproces. 

Aan de besturen van Wetenschappelijke Verenigingen en de 

Onderwijs- en OpleidingsRegio’s 
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Advies en aandachtspunten voor verdeling van de instroom over OOR’s 

Aan WV-en wordt gevraagd om een advies op te stellen voor de verdeling van de landelijke instroom voor hun 

specialisme over de OOR’s. Aan de WV-en wordt gevraagd om in hun advies de aandachtspunten van de OOR’s 

bij de verdeling van deze instroom over de OOR’s, mee te nemen in hun advies (zie bijlage IV). 

 

Daarnaast wordt aan de WV-en gevraagd om eventuele aandachtspunten voor de verdeling van de instroom 

van hun specialisme binnen de OOR’s mee te geven (zie toelichting in het Toewijzingsprotocol Medisch 

Specialismen 2022).  

 

Aan de WV-en wordt gevraagd om hun advies en eventuele aandachtspunten voor de verdeling van de 

instroom binnen de OOR’s, middels het hiervoor toegestuurde format, te versturen naar de Federatie  en naar 

BOLS. Met input van de WV-en stelt de Federatie een integraal advies op en verstuurt dit vóór 22 maart 2021 

naar BOLS.  

 

Vervolgstappen 

Het BOLS bestuur zal de definitieve verdeling van de landelijke instroom per specialisme over de OOR’s 

vaststellen op vrijdag 2 april 2021. Daarna zal aan de OOR’s worden gevraagd om een voorstel op te stellen 

voor de verdeling van de instroom binnen de OOR aan de opleidingsinstellingen. 

 

Voor vragen kunt u zich richten tot Mariëtte School, beleidsadviseur bij BOLS: 030-2739264. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Dr. Hein J.L. Brackel, kinderarts 

Voorzitter Stichting BOLS 

 

 

 

Bijlage I    : Landelijk instroomkader per specialisme voor Toewijzing 2022 

Bijlage II    : Landelijk kader voor de totale instroom per OOR voor Toewijzing 2022 

Bijlage III   : BOLS OOR-indeling van opleidingen tbv adherentie berekening voor Toewijzing 2022  

Bijlage IV   : Aandachtspunten van OOR’s tbv verdeling door WV-en van de landelijke instroom over de OOR’s. 
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BIJLAGE I Landelijke instroom per specialisme voor Toewijzing 2022 
Tabel 1: Landelijke instroom per specialisme voor Toewijzing 2022 

 

 

BIJLAGE II  Procentueel aandeel en aantal instroomplaatsen per OOR voor 2022 

Het totaal aantal instroomplaatsen per OOR (bestuurlijk kader) is exclusief de instroom van psychiatrie, 

sportgeneeskunde en orthodontie. Deze specialismen vallen buiten het bestuurlijk kader. 

Tabel 2: Procentueel aandeel en aantal instroomplaatsen per OOR (excl. sportgeneeskunde en orthodontie) 

 
NB Zowel het procentueel aandeel per OOR als het aantal aios per OOR betreft afrondingen. 

Instroom

1 Anesthesiologie 79

2 Cardiologie 62

3 Cardio-thoracale chirurgie 6

4 Dermatologie 25

5 Heelkunde 67

10 Interne geneeskunde 116

17 Kaakchirurgie 12

18 Keel- neus- oorheelkunde 20

19 Kindergeneeskunde 59

20 Klinisch chemicus 10

21 Klinisch fysicus 20

22 Klinische genetica 8

23 Klinische geriatrie 33

24 Longziekten 39

25 Maag-darm-leverziekten 27

26 Medische microbiologie 18

27 Neurochirurgie 6

28 Neurologie 48

30 Oogheelkunde 35

32 Orthopedie 35

33 Pathologie 18

34 Plastische chirurgie 14

37 Radiologie 63

38 Radiotherapie 14

39 Reumatologie 17

40 Revalidatiegeneeskunde 31

41 Spoedeisende geneesk. 40

42 Urologie 23

43 Obstetrie en gynaecologie 44

44 Ziekenhuisfarmacie 27

1.016

31 Orthodontie 6

46 Sportgeneeskunde 7

1.029

Specialisme

Totaal bestuurlijk kader

Totaal alle specialismen

OOR NO OOR ON OOR Utrecht OOR Amsterdam OOR Leiden OOR ZWN OOR ZON Totaal

Procentueel aandeel per OOR 16,4% 11,6% 13,2% 19,2% 10,1% 17,1% 12,4% 100%

in aantal aios (afgerond) 167 118 134 195 102 174 126 1.016


