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Geachte mevrouw Tasche,
Naar aanleiding van uw brief van 11juli 2019 met het toewijzingsvoorstel voor
2019 betreffende de (medische) vervolgopleidingen die worden bekostigd door
middel van een beschikbaarheidbijdrage, deel ik u het volgende mee.
U heeft in uw brief verklaard dat het toewijzingsvoorstel conform het
toewijzingsprotocol is vastgesteld. Daarnaast heeft u aangegeven dat bij de
vaststelling van de verdeling van de instroomplaatsen over de acht OOR’s het
BOLS-bestuur bij meerderheid van stemmen een herzien besluit heeft genomen.
Dit betrof een wissel van een instroomplek tussen OOR-VUmc en OOR-ZWN voor
de specialismen kaakchirurgie en klinische geriatrie. De wissel heeft
plaatsgevonden op 16 mei 2019, nadat het toewijzingsvoorstel over de OOR’s op 4
april 2019 was vastgesteld door het bestuur van BOLS.
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Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Ik ontving een brief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
(NVKG) waarin uiteengezet wordt dat zij een klacht bij u heeft ingediend omtrent
het toewijzingsproces, omdat volgens haar het toewijzingsprotocol bij het
verschuiven van een opleidingsplaats niet (volledig) is gevolgd.
Het signaal van de NVKG ziet met name op het volgende:
De verschuiving van de instroomplekken heeft plaatsgevonden nadat het
toewijzingsvoorstel over de OOR’s definitief is geworden.
Aan de Noord West Ziekenhuisgroep is maar één opleidingsplaats klinische
geriatrie toegewezen, terwijl de NVKG twee opleidingsplaatsen per
instelling adviseert.
De betrokken partijen zijn niet geïnformeerd over de wijziging.
Voorafgaand aan deze schuif hadden al meerdere verschuivingen
plaatsgevonden die volgens de NVKG niet leidden tot de meest optimale
verdeling met betrekking tot de kwaliteit van de opleiding, maar waarmee
zij akkoord was gegaan omdat iedereen water bij de wijn moet doen.
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De NVKG vraagt aan mij om het signaal mee te nemen bij de vaststelling van het
verdeelplan.
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De verschuiving van de opleidingsplekken heeft plaatsgevonden nadat het
toewijzingsvoorstel over de OOR’s was vastgesteld door het bestuur van BOLS en
door u als definitief was betiteld. Dit zou komen doordat de verdeling van de
opleidingsplaatsen kaakchirurgie op een andere wijze en op een ander tijdstip
plaatsvindt dan de overige opleidingsplaatsen. Omdat BOLS het aantal
opleidingsplekken per OOR heeft vastgelegd, kan de verdeling van de
opleidingsplekken kaakchirurgie tot wijzigingen in het definitieve
toewijzingsvoorstel leiden.

SG
Macro-Economische
Vraagstukken en
Arbeidsmarkt
Team Opleidingen en
Financiën

Van u hebben wij vernomen dat de wisseling op initiatief van de desbetreffende
OOR’s heeft plaatsgevonden en dat de betreffende instellingen akkoord zijn.
Daarnaast geeft u aan dat de verdeling van de opleidingsplekken kaakchirurgie in
het vervolg niet meer op deze wijze zal plaatsvinden waardoor deze situatie zich in
de toekomst niet meer zal voordoen.
Blijkens uw brief van 11 juli 2019 en gelet op het toewijzingsprotocol is er sprake
van voigtijdelijkheid bij de verdeling over de OOR’s en in de OOR’s. Het
toewijzingsprotocol laat onbepaald of in bepaalde omstandigheden kan worden
teruggekomen op het vaststellen van het toewijzingsvoorstel over de OOR’s. Aldus
voorziet het toewijzingsprotocol niet in de situatie zoals hierboven omschreven.
Graag ga ik met u hierover in gesprek.
Omdat het toewijzingsprotocol in het midden laat of in bepaalde omstandigheden
kan worden teruggekomen op het vaststellen van het toewijzingsvoorstel over de
OOR’s, de betreffende OOR’s hebben ingestemd met de wissel van
opleidingsplekken en de opleidingsinstellingen hebben ingestemd met het
toewijzingsvoorstel, heb ik het verdeelplan vastgesteld conform het
toewijzingsvoorstel. Streven van het hierboven genoemde gesprek is om de
gesignaleerde onduidelijkheid op dit punt weg te nemen.
Ik zal de opleidende zorginstellingen over het verdeelplan informeren via de
website: httos://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-de-zorg/bijdragen
en-subsidies-voor-zorgoijIeidinen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeic

d r.

Kroon
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