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Onze referentie Uw referentie Datum 

BOLS/19/MT/22  7 januari 2019 

Onderwerp 

Toewijzingsprotocol 2020 en instroomkaders 
  

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Graag informeer ik u dat het BOLS bestuur in de vergadering van 13 december jl. de kaders voor de 

verdeling van het toewijzingsproces 2020 heeft vastgesteld.  

 

Voor de Toewijzing 2020 heeft BOLS besloten om een pas op de plaats te maken voor zowel het 

totaal aantal instroomplaatsen voor alle medisch specialismen, als voor de verdeling over de OOR’s 

(Toewijzing 2020 = Toewijzing 2019). Dit in afwachting van de uitkomst van de nieuwe 

Capaciteitsraming 2021-2023 en het Nivel onderzoek “Regionale balans medisch specialisten”.  

 

Om deze reden zijn de kaders dan ook vroeger in het proces vastgesteld zodat er voor alle betrokken 

partijen meer tijd is voor het verdelen van de totale instroom over de OOR’s en binnen de OOR’s.  

Het besluit over de totale instroom voor alle medisch specialismen voor Toewijzing 2020, is genomen 

op basis van aanwijzingen dat VWS bereid is hetzelfde aantal instroomplaatsen als voor Toewijzing 

2019 beschikbaar te stellen en is in afwachting van een definitief akkoord hiervoor. 

 

Bijgaand treft u aan het “Toewijzingsprotocol medische vervolgopleidingen 2020”. Verder treft u aan 

in bijlage I de huidige kaders voor Toewijzing 2020, te weten: 

- het totaal aantal instroomplaatsen voor alle specialismen voor Toewijzing 2020 en  

- het totaal aantal instroomplaatsen per OOR voor Toewijzing 2020.  

 

Graag stel ik de wetenschappelijke verenigingen in de gelegenheid om via de Federatie Medisch 

Specialisten (Raad Opleiding) input te leveren voor het aantal instroomplaatsen voor het betreffende 

specialisme voor Toewijzing 2020. Hierbij geldt de kanttekening dat het totaal aantal instroom-

plaatsen voor alle specialismen voor Toewijzing 2020, het landelijk aantal voor alle specialismen van 

Toewijzing 2019 niet kan overschrijden (zie bijlage I).  

 

Na de vergadering van de Raad Opleiding op 24 januari 2019, zal FMS het aantal instroomplaatsen 

per medisch specialisme voor Toewijzing 2020 rechtstreeks aan het BOLS bestuur  aanbieden.  

In aansluiting hierop kan het BOLS bestuur het aantal instroomplaatsen per medisch specialisme 

vaststellen. 

 

 

Aan de besturen van de Wetenschappelijke Verenigingen 

  

Aan de besturen van de OOR’s  

 

cc: OOR-coördinatoren en leerhuismanagers  
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Nadat het BOLS bestuur de definitieve instroom per medisch specialisme heeft vastgesteld (na 24 

januari 2019 doch uiterlijk op 14 februari 2019), worden de wetenschappelijke verenigingen en de 

OOR’s in de gelegenheid gesteld om uiterlijk vóór 25 maart 2019 een advies in de te dienen bij BOLS 

voor de verdeling van de instroom per specialisme over de OOR’s. Een formulier hiervoor zal u 

separaat worden toegestuurd. 

 

Uitgaande van de ontvangen adviezen van de wetenschappelijke verenigingen en de OOR’s, zal BOLS 

in de vergadering van 4 april 2019 de verdeling van de instroom per specialisme over de OOR’s 

definitief vaststellen. 

 

Een nadere toelichting van het toewijzingsproces vindt u in het “Toewijzingsprotocol 2020”, dat wij u 

toesturen onder voorbehoud van instemming van VWS (zie bijlage II).   

Een extra aandachtspunt hierbij is dat, met ingang van de Toewijzing 2020, het specialisme 

Sportgeneeskunde zal worden ingeweven in het toewijzingsproces van BOLS. Het gaat hier om 7 

instroomplekken. Voor Toewijzing 2020 zal dit specialisme tijdelijk worden meegenomen in groep B, 

gezamenlijk met de groep tandheelkundige specialismen. 

 

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

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Dr. M.J.A. Tasche 

Voorzitter Stichting BOLS 

 

Bijlagen:  

I. Kader voor totaal aantal instroomplaatsen per OOR  

II. Definitief Toewijzingsprotocol 2020 
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Bijlage I: Totaal aantal instroomplaatsen per OOR en % verdeling voor Toewijzing 2020 

 

 

OOR NO OOR ON OOR Utrecht OOR AMC OOR VUmc OOR Leiden OOR-ZWN OOR ZON Totaal

Totaal aantal instroom-

plaatsen per OOR (excl. 

psychiatrie, orthodontie 

en sportgeneeskunde)

171 119 141 104 99 108 171 130 1.043

Procentuele verdeling 

Medisch Specialismen
16,4% 11,4% 13,5% 10,0% 9,5% 10,3% 16,4% 12,5% 100%


