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Definitief Toewijzingsvoorstel 2020  

 

Geachte mevrouw Kroon,  

 

Hierbij ontvangt u het definitieve Toewijzingsvoorstel 2020 voor de instroom in de medische vervolg-

opleidingen tot (medisch) specialist. Dit betreft 27 medisch-specialistische, 3 klinisch technologische, 2 

tandheelkundige vervolgopleidingen en de opleiding spoedeisende geneeskunde.  

 

In het Toewijzingsvoorstel worden 1.216 door u beschikbaar gestelde instroomplaatsen toegewezen aan 

opleidingsinstellingen voor medische vervolgopleidingen.  

Het Toewijzingsvoorstel Medisch Specialismen is opgesteld volgens het Toewijzingsprotocol Medisch 

Specialismen 2020, dat is gebaseerd op het Spelregeldocument van 19 februari 2019. Wij merken daarbij 

op dat bij vaststelling van de verdeling van de instroomplaatsen over de 8 OOR’s het BOLS-bestuur bij 

meerderheid van stemmen een herzien besluit heeft genomen. Dit betrof de wissel van een instroomplek 

tussen OOR-VUmc en OOR-ZWN voor de specialismen kaakchirurgie en klinische geriatrie.  

Het Toewijzingsvoorstel Psychiatrie is opgesteld volgens het Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2020, 

eveneens gebaseerd op het Spelregeldocument van 19 februari 2019.  

 

BOLS en de Kamer Psychiatrie hebben geen verzoeken ontvangen voor een bemiddeling.  

Naar aanleiding van het voorlopig Toewijzingsvoorstel 2020 is een klacht ingediend door de Gelre Zieken-

huizen betreffende de verdeling van de instroomplaatsen ziekenhuisfarmacie over de instellingen binnen 

de OOR-ON. Deze klacht is door de Klachten- en Geschillencommissie (K&G) behandeld op 6 juni 2019. 

Het bindend advies van de K&G aan BOLS is dat de K&G géén concreet handvat heeft om te komen tot 

aanpassing van het oorspronkelijke verdelingsvoorstel. De K&G is van mening dat de verdeling van de 

instroomplaatsen en de daarbij te gebruiken criteria de verantwoordelijkheid van het cluster farmacie is. 

De K&G adviseert om te komen tot een gedragen meerjarig perspectief en planning, waarbij ook aan 

voorwaarden zoals gesteld in het nieuwe Besluit Opleidingseisen Ziekenhuis Farmacie, wordt voldaan.  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Dr. M.J.A. Tasche 

Voorzitter Stichting BOLS 
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