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Onderwerp

Definitief Toewijzingsvoorstel 2023
Geachte mevrouw Kroon, mevrouw Harmelink,
Hierbij ontvangt u het definitieve Toewijzingsvoorstel 2023 voor de instroom in de medische vervolgopleidingen tot (medisch) specialist. Dit betreft 27 medisch-specialistische, 3 klinisch technologische, 2
tandheelkundige vervolgopleidingen en de opleiding spoedeisende geneeskunde.
In het Toewijzingsvoorstel voor (medische) vervolgopleidingen inclusief psychiatrie, worden 1.218 door u
beschikbaar gestelde instroomplaatsen toegewezen aan opleidingsinstellingen.
Conform uw brief dd. 28 maart 2022 is voor psychiatrie hierbij uitgegaan van 181 instroomplaatsen voor
psychiatrie (incl. 5 extra plaatsen vanwege invoering van de Generieke Module Acute Psychiatrie).
Het Toewijzingsvoorstel voor Medisch Specialismen is opgesteld volgens het Toewijzingsprotocol Medisch
Specialismen 2023, dat is gebaseerd op het Spelregeldocument van 28 maart 2022.
Het Toewijzingsvoorstel voor Psychiatrie is opgesteld volgens het Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2023,
dat ook is gebaseerd op het Spelregeldocument van 28 maart 2022.
Zoals bij u bekend is heeft BOLS gedurende het jaar meerdere reacties ontvangen op het toewijzingsproces. Er zijn géén verzoeken geweest voor bemiddelingen. BOLS heeft 6 uniforme klachten ontvangen
uit dezelfde OOR. Een vertegenwoordiging vanuit de betreffende OOR is in de gelegenheid gesteld om de
klacht in een gesprek nader toe te lichten. Daarnaast heeft BOLS één separate klacht ontvangen.
De Klachten- en Geschillencommissie heeft alle ontvangen klachten als niet ontvankelijk voor behandeling
door de Klachten- en Geschillencommissie beoordeeld.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.M. Dijstelbloem
Voorzitter Stichting BOLS
Bijlage: Toewijzingsvoorstel Medisch Specialismen en Psychiatrie 2023
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