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Onderwerp 

Definitief Toewijzingsvoorstel 
  

 

Geachte mevrouw Mur, 

 

Hierbij ontvangt u het definitieve toewijzingsvoorstel 2016. Het instroomkader voor 2016 is in nauwe 

afstemming met veldpartijen en uiteraard in afstemming met uw ministerie tot stand gekomen. Uitgangspunt 

voor het instroomkader is het Capaciteitsplan 2013 Medisch Specialisten, Klinische technologie en 

Spoedeisende Hulpartsen. Vervolgens is gekeken naar argumenten t.a.v. taakherschikking, onvervulde vraag en 

de behoefte van instellingen en Wetenschappelijke Verenigingen. Binnen BOLS bestaat draagvlak tussen de 

betrokken partijen voor het regulier toewijzen van 1.304 instroom-plaatsen.  

 

Verder worden in afstemming met uw ministerie 2 extra plaatsen obstetrie & gynaecologie toegekend aan het 

AMC en 1 extra plaats obstetrie & gynaecologie aan het VUmc. Deze plaatsen zijn bij vergissing bij de 

toewijzing 2013 niet aan deze ziekenhuizen toegewezen met als gevolg dat de aios die op deze plaatsen zijn 

ingestroomd op het moment boventallig zijn. Door deze aios te laten instromen op de drie extra plaatsen 

kunnen zij voor de rest van hun opleiding hun boventallige status kwijt raken. 

Het restant van de beschikbare ruimte voor medische vervolgopleidingen wil het BOLS-bestuur benutten voor 

initiatieven tot flexibilisering van medisch specialistische vervolgopleidingen in aansluiting op het veranderend 

zorglandschap (conform de aanbevelingen van de commissie Kaljouw). Op 9 juli is in dit kader een principe 

afspraak gemaakt met de heer Bas van den Dungen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg van het Ministerie van 

VWS, voor het invullen van de resterende plaatsen van de beschikbare ruimte 2016 voor meer generalistische 

profielen. In het veld is draagvlak om op korte termijn aan de mogelijkheden hiervoor invulling te geven. In 

september is een afspraak hiervoor met het Ministerie van VWS gepland. De komende periode zal met alle 

betrokken partijen, het veld en uw Ministerie nadere afstemming plaatsvinden over de inhoudelijke invulling 

hiervan en bijbehorende kaders.  

 

Tot slot willen wij u informeren over twee klachten die zijn ingediend en de uitkomsten van de behandeling van 

deze klachten door de klachtencommissie. Een klacht had betrekking op het specialisme psychiatrie in de 

opleidingsregio AMC. Binnen dit OOR is geen consensus bereikt over de verdeling van de ggz plaatsen binnen 

de regio. In aansluiting hierop heeft de Kamer Psychiatrie de verdeling vastgesteld. Hiertegen heeft de GGZ-

instelling Arkin bezwaar gemaakt en een klacht ingediend bij BOLS. Deze klacht is behandeld op 13 juli door de 

klachtencommissie van BOLS. De klachtencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard en heeft betrokken 

partijen en de gehele OOR aanbevolen om tijdig bestuurlijk overleg te voeren over de verdeling van de 

instroomplaatsen en bij voorkeur tot een voorstel te komen als gezamenlijke Amsterdamse OOR’s.  
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Daarnaast is door ZiekenhuisGroep Twente (ZGT) een klacht ingediend met betrekking tot het 

toewijzingsvoorstel klinisch fysica, zoals vastgesteld in de brief van BOLS van 7 juli 2015. ZGT geeft aan dat in 

2015 volgens hen ten onrechte geen instroomplaats is toegekend en dat zij daarom recht hebben op een 

instroomplaats in 2016. Deze klacht is behandeld op 15 juli door de klachtencommissie van BOLS. De 

klachtencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard en het bestuur van de NVKF aanbevolen om de 

toewijzingssystematiek en de uitkomsten hiervan in de toekomst beter te communiceren met alle betrokken 

opleiders. De instellingen die een klacht hebben ingediend zijn van de uitspraak op de hoogte gesteld. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Dr. K. Bosscha 

Voorzitter Stichting BOLS 
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