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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Geachte mevrouw Dijstelbloem, 

In de bijlage bij deze brief treft u de aantallen beschikbare instroomplaatsen voor 
2023 aan voor de opleidingen waarvan het toewijzingsproces onder de 
verantwoordelijkheid van de stichting BOLS valt. Dit betreft 27 medisch 
specialistische, drie klinisch technologische en twee tandheelkundige 
vervolgopleidingen en de vervolgopleiding spoedeisende geneeskunde. 
De beschikbaar gestelde aantallen zijn gebaseerd op de adviezen van het 
Capaciteitsorgaan zoals opgenomen in het Capaciteitsplan 2021-2024 uit 2019 en 
de kabinetsreactie hierop die op 24 december 2020 naar de Tweede Kamer is 
gestuurd.' 

Het aantal plaatsen is ongewijzigd ten opzichte van de instroom 2022. Zoals u 
weet is er, wegens het ontbreken van voldoende budgettaire ruimte, vorig jaar 
voor gekozen om het beschikbare aantal instroomplaatsen lager vast te stellen 
dan conform het in april 2020 bijgestelde voorkeursadvies van het 
Capaciteitsorgaan. In het licht van de signalen bij sommige vakken dat jonge 
medisch specialisten na hun opleiding geen vaste plek kunnen vinden en gegeven 
het feit dat het Capaciteitsorgaan later dit jaar een nieuw integraal capaciteitsplan 
zal uitbrengen, acht ik een ophoging van het aantal instroomplaatsen op dit 
moment niet opportuun. 

Ik heb begrepen dat een aantal wetenschappelijke verenigingen, vooruitlopend op 
het nieuwe capaciteitsplan, reeds voor 2023 een aanpassing van het aantal 
instroomplaatsen voorstelt. Het is aan BOLS om te bezien of een 
aanpassingsverzoek aan VWS wordt voorgelegd. Voor zover het verschuivingen 
betreft waarvan het Capaciteitsorgaan heeft aangegeven geen nadelige gevolgen 
te zien voor de balans op de arbeidsmarkt op lange termijn, zie ik daartegen op 
voorhand geen bezwaar. 

1  Kamerstuk 29 282, nr. 427 
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Ik verzoek u het BOLS toewijzingsvoorstel 2023 op te stellen conform het 
Toewijzingsprotocol medische vervolgopleidingen 2023 en het Toewijzingsprotocol 
opleiding psychiatrie 2023 en dit uiterlijk op 15 juli 2022 aan mij toe te sturen. 

Hoogachtend, 

de directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt, 

dr. L.M.N. Kroon 
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1218 Totaal 

1095 

Totaal medisch-
specialistische 
vervolgopleidingen 

40 Spoedeisende geneeskunde 

Interne geneeskunde 
Keel-neus-oorheelkunde 
Kindergeneeskunde 
Klinische genetica 
Klinische geriatrie 
Longziekten en tuberculose 
Maag-darm-leverziekten 
Medische microbiologie 
Neurochirurgie 
Neurologie 
Obstetrie en gynaecologie 
Oogheelkunde 
Orthopedie 
Pathologie 
Plastische chirurgie 
Psychiatrie2  
Radiologie 
Radiotherapie 
Reumatologie 
Revalidatiegeneeskunde 
Sportgeneeskunde 
Urologie 

Klinische chemie 10 
Klinische fysica 
Ziekenhuisfarmacie 
MKA-chirurgie 
Orthodontie 

Opleiding 

Anesthesiologie 
Cardiologie 
Cardio-thoracale chirurgie 
Dermatologie en venerologie 
Heelkunde 

Instroom in 
personen'. 

79 
62 
6 

25 
67 

6 
48 
44 
35 
35 
18 
14 

181 
63 
14 
17 
31 
7 

23 

20 
27 
12 
14 

116 
20 
59 
8 

33 
39 
27 
18 

Bijlage: Instroomplaatsen 2023 

1  De instroom in fte wordt gelijkgesteld aan de instroom in personen. 
2  De 181 instroomplaatsen zijn als volgt verdeeld: psychiatrie in ziekenhuiszorg 40 personen, 

psychiatrie in ggz 141 personen 
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