
Een gezonde (arbeids)markt voor 
medisch specialisten (i.o.) 

 

Doelmatig en goed opleiden met het oog op 
de zorgvraag 

 
BOLS Invitational Conference 2015 

 



Aanleiding Invitational Conference 

 

• Ramings- en toewijzingsproces complex 

• Toewijzing 2015 moeizaam (-48) 

• Recente brief Minister VWS 
– maximaal opleidingsplaatsen beschikbaar 



Hoe houden we een gezonde arbeidsmarkt 
voor medisch specialisten?  

 

 

1. Terugblik afgelopen jaren 

2. Recente verslechtering van de arbeidsmarkt 

3. Toekomstperspectief 



Groei aantal aios 

 

 

Bron: Grafiek 3, Ontwikkeling aios 1e tranche, Jaarbeeld 2013, Capaciteitsorgaan 



Toewijzing en bandbreedte Capaciteitsorgaan 

 
 
 
 
 
 
 

   

  Bron: Vergelijking toewijzing BOLS met de bandbreedte Capaciteitsplan CO, 2010 en 2013 
 

• Sinds 2007 adviseert BOLS, in afstemming met het veld, over de toewijzing 
van opleidingsplaatsen  

• Binnen door het Capaciteitsorgaan vastgestelde bandbreedtes  
• Realiseren opleidingsinstellingen deze toegewezen instroom 
• Neemt VWS het toewijzingsvoorstel van BOLS over 
• Consensus- alle partijen betrokken 



Verslechtering arbeidsmarkt 



Verslechtering arbeidsmarkt 

Opeenstapeling van oorzaken: 

 
• Veranderingen in de zorgvraag (zelfzorg, substitutie naar 1e lijn) 
• Plannen voor concentratie van zorg (bijvoorbeeld spoed- en geboortezorg) 
• Financiële onzekerheden in de ziekenhuiswereld (goedkeuren jaarrekening) 
• Veranderingen in de bekostiging van medische zorg  
     (marktwerking, integrale bekostiging per 2015) 
• De voortdurende internationale financiële crisis 
• Structurele verandering van macro kaders (grenzen aan de groei) 

 
• Taakverschuiving naar de verpleegkundig specialist, physician assistant en 

verwachte aanbevelingen van de Commissie Kaljouw hieromtrent 
 
 

 
 



Consensusmodel in gevaar 

Consensusmodel is in gevaar: 

1. Wegvallen gebruik bandbreedte/zelfregie 

2. Discussie over de raming bij enkele specialismen 

 

Focus van álle partijen richten op de 
integrale beleidscyclus met noodzakelijke 
beleidsruimte voor al deze partijen 



Beleidscyclus raming en toewijzing 

1. Op advies van CO stelt VWS jaarlijks een landelijk instroomkader met bandbreedte vast  
2. Binnen BOLS voeren BOLS/OOR’s en WV-en gezamenlijk de regie voor de verdeling van de 

instroom over de OOR’s  en de instellingen 
3. Op basis van concept toewijzingsvoorstel stelt de Minister van VWS het Verdeelplan 

definitief vast   
4. Binnen de OOR’s zijn de instellingen verantwoordelijk voor de realisatie van de toegewezen 

opleidingsplaatsen en voor de bekostiging (het aanvragen van de beschikbaarheidsbijdrage)    


