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Onderwerp   

Voorlopige verdeling  aios binnen OOR’s 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

 

Hierbij treft u aan het voorlopig voorstel voor verdeling van instroom aios 2020 over de opleidings-

instellingen binnen de OOR’s.  

 

Het BOLS-bestuur heeft dit toewijzingsvoorstel binnen de OOR’s vastgesteld, op basis van de uiteindelijk 

aan de OOR’s toegekende instroom per specialisme en de ontvangen concept verdelingsvoorstellen van 

de OOR’s. BOLS toetst hierbij of sprake is van een zorgvuldige procesgang, of er een bestuurlijk akkoord is 

en bemiddelt bij eventuele geschillen.   

 

Het BOLS-bestuur besloot 16-5-19 met meerderheid van stemmen tot aanpassing van de toewijzing van 

instroom per specialisme aan de OOR’s, zoals u deze eerder via de BOLS-brief dd. 9 april 2019 ontving.  

De aanpassing betrof een schuif van 1 instroomplek voor de specialismen kaakchirurgie en klinische 

geriatrie tussen OOR-VUmc en OOR-ZWN . 

 

Naar aanleiding van dit voorlopig voorstel voor verdeling van de instroom over de opleidingsinstellingen 

binnen de OOR’s, hebben instellingen de mogelijkheid om tot uiterlijk 27 mei 2019 een klacht of geschil in 

te dienen, die betrekking heeft op de wijze waarop het toewijzingsvoorstel binnen de Opleidingsregio tot 

stand is gekomen. De opleidingsinstelling kan hiervoor een klacht of een geschil indienen bij de klachten- 

en geschillencommissie op het klachtenformulier dat te bereiken is met de link: 

https://stichtingbols.nl/documenten/Klachten_en_geschillenformulier_toewijzingsprocedure_2020.pdf 

 

De klachten- en geschillencommissie behandelt ingediende klachten vervolgens op donderdag 6 juni en 

vrijdag 7 juni 2019 en komt op basis van de klachtenbehandeling tot een bindende uitspraak. 

Vervolgens stelt BOLS het toewijzingsvoorstel per instelling definitief vast op 13 juni 2019 en biedt het 

definitieve landelijke toewijzingsvoorstel aan de minister van VWS aan voor vaststelling hiervan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Dr. M.J.A. Tasche 

Voorzitter Stichting BOLS 
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