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Geachte heer 
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Capaciteits  (gr 
orgaan 

Stichting BOLS 
t.a.v. de voorzitter, mevrouw dr. H.M. Dijstelbloem 
Postbus 9696 
3506 GR Utrecht 

Utrecht, 19 januari 2022 
Kenmerk: VE/MB/22-01 

Stichting Capaciteitsorgaan voor Medische 
en Tandheelkundige Vervolgopleidingen 

Postbus 20051 
35021.0 Utrecht 

telefoon 
+31 (0)30 200 45 to 

e-mail 
Info@capaciteltsorgaan.n1 

website 
www.capaciteltsorgaan.n1 

Geachte mevrouw Dijstelbloem, 

Dank voor uw brief van 17 januari jl. waarin u verzoekt om een schriftelijk 
akkoord van het Capaciteitsorgaan op de door de wetenschappelijke verenigingen 
voorgestelde afwijking in de vorm van een bijgestelde capaciteitsraming 2019 ten 
behoeve van de toewijzing 2023. 

Zoals wij in onze brief van 3 december jl. kenbaar hebben gemaakt is het 
Capaciteitsorgaan bereid geweest in overleg te gaan met enkele 
wetenschappelijke verenigingen die wensen af te wijken van de raming 2019. 
Doel van dit overleg was om vanuit het Capaciteitsorgaan te reflecteren op de 
motieven voor en de mate van afwijking die een wetenschappelijke vereniging 
ten opzichte van de raming 2019 wil doen voor het instroomjaar 2023. Het 
bureau van het Capaciteitsorgaan kan dan aangeven, op basis van de informatie 
die zij op dat moment heeft, of de voorgestelde afwijking bezwaarlijk is voor de 
balans op de arbeidsmarkt over 12-18 jaar. 

Per mail van 12 januari jl. zijn onze bevindingen naar aanleiding van overleg met 
en voorstellen door totaal 9 wetenschappelijke verenigingen aan u kenbaar 
gemaakt. Voor de duidelijkheid zal ik deze bevindingen hier nog eens weergeven: 

1) Drie verenigingen (orthopedie, heelkunde en cardiologie) hebben de optie 
besproken om de instroom te verlagen, waarbij door het 
Capaciteitsorgaan is aangegeven dat dit geen nadelige gevolgen zou 
hebben voor de balans op de arbeidsmarkt over 12-18 jaar. 

2) Drie verenigingen (plastische chirurgie, klinische fysica en neurologie) 
hebben de optie besproken om de instroom te verhogen, waarbij door het 
Capaciteitsorgaan is aangegeven dat dit geen nadelige gevolgen zou 
hebben voor de balans op de arbeidsmarkt over 12-18 jaar. 

3) Aan drie verenigingen (reumatologie, KNO en longgeneeskunde)is het 
advies gegeven om te wachten tot de volgende raming, dus geen 
wijzigingen aan te brengen in de instroom van 2023 ten opzichte van het 
ramingsadvies 2019. 

Deze bevindingen hebben, anders dan u in uw brief van 17 januari stelt, niet de 
vorm van een bijgestelde raming 2019 ten behoeve van toewijzing 2023. Het is 
aan de partijen binnen BOLS zelf om deze bevindingen zo mogelijk te betrekken 
bij de besluitvorming over de toewijzing 2023. 	 bezoekadres 

Domus Medica 
Mercatorlaan 1200 

3528 81. Utrecht 
Berekent zorgverleners voor de toekomst 

KvK Utrecht 30156360 
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In de bijlagen treft u de voorstellen tot wijziging van de instroom 2023 van de 
wetenschappelijke verenigingen; orthopedie, heelkunde, neurologie, klinische 
fysica en plastische chirurgie zoals aan u verzonden, die wij in afschrift hebben 
ontvangen De wijzigingen die door deze verenigingen zijn voorgesteld vormen 
voor ons geen bezwaar met het oog op de balans op de arbeidsmarkt over 12-18 
jaar. 

Tot slot wil ik nog eens benadrukken dat de gevolgde werkwijze bij hoge 
uitzondering is toegepast en het Capaciteitsorgaan hecht aan het respecteren van 
formele kaders voor de landelijke instroom in medisch specialistische 
opleidingen. 

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Drs. W. Adema RA MBA 
Voorzitter 

Bijlagen: 	afschrift voorstellen wetenschappelijke verenigingen 

Berekent zorgverleners voor de toekomst 



estuur van de NVKF, 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KLINISCHE FYSICA 
Postbus 8503, 3503 RM Utrecht — monv.nvkfml - secretsrlaat€PovIttni 
T: ♦31(0)30 68 68 760 F: +31(0)30 68 68 779 

Aan: 
Medisch Specialisten, t.a.v. Hein Brackel, bestuurslid met portefeuille opleiding, e-mail 
demedischsoecialist.n1  

Stichting BOLS, t.a.v. mw. H. Dijstelbioem, e-mail infoCastichtingbois.n1  

Utrecht, 24 december 2021 

L.S. 

Op 12 november 2021 ontving de NVKF bericht van het Capaciteitsorgaan dat er geen aangepaste 
raming voor de instroom voor het jaar 2023 gaat plaatsvinden. Dit zou voor de instroom van klinisch 
fysici betekenen dat we blijven steken op 20 opleidingsplekken. 

Op dit moment spelen er acute capaciteitsproblemen bij protonencentra, en is er daarnaast een 
toename in de behoefte aan klinisch fysici, ook vanwege de in zijn algemeenheid toegenomen 
technologisering van de zorg. De meest recente behoefteraming van de NVKF voorspelt een 
instroombandbreedte van 23-28 opleidingsplaatsen, zie daarvoor de bijlage. 

De NVKF verzoekt u daarom om het aantal instroomplaatsen voor 2023 vast te stellen op 23. Het 
Capaciteitsorgaan heeft in een gesprek op 22 december jl. aangegeven dat dit aantal geen bezwaar 
oplevert voor de balans op de arbeidsmarkt over 12-18 Jaar. 

Met vriendelijke groeten, 

mw. dr.ir. L. Poot 
voorzitter 

Bijlage: behoefteraming NVKF 

Cc: Capaciteitsorgaan MUM 
De WKF is lid van de 110  Federatie 

Medisch 
Spedalisten 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp:  

11111111111111.111Wheelkunde.nl> 
dinsdag 28 december 2021 12:35 
info stichtin bols.n1; raadopleiding@demedischs eciatist.nl 

Info 1 Capaciteitsorgaan; 	 mumc.n1); 
flevoziekenhuis.n1) 

Instroom 2023 Heelkunde 

Geachte Stichting BOLS en Raad Opleiding, 
cc Capaciteitsorgaan 

De afgelopen maanden is er veelvuldig overleg en afstemming geweest met het Capaciteitsorgaan over de 
huidige en toekomstige situatie van de arbeidsmarkt in relatie tot de ramingen van het Capaciteitsorgaan 
en in relatie tot de instroom van nieuwe aios Heelkunde. 

Zoals verzocht in de Raad Opleiding laten wij u voor 1 januari 2022 weten dat de uitkomst van deze 
overleggen is dat de Heelkunde de instroom 2023 wil verminderen met vooralsnog acht aios. Mochten 
nieuwe data verdere bijstelling vragen dan communiceren wij dit met u. 
Het Capaciteitsorgaan ziet geen bezwaar tegen een eenmalige verlaging voor de balans op de 
arbeidsmarkt over 12-18 jaar. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, uiteraard bereid tot het beantwoorden van 
eventuele vragen hierover. 
Namens het Concilium Chirurgicum, 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 

Postbus 20061 
3502 LB Utrecht 
085 04 81 469 
www.heelkunde.nl  

1 



Voorzitter Consilium Neurologicum 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

Berendse, H.W. 	@amsterdamumc.nl> 
dinsdag 11 januari 2022 07:46 

~ME 
instroom aiossen 2023 

Beste... 

In de afgelopen weken heb ik enkele malen contact gehad met 	 in cc) over de wens van de NVN de 
instroom van aiossen in de opleiding in 2023 licht te verhogen, van 48 naar 50 instroomplaatsen. Hiervoor hebben 
we de onderstaande argumenten aangedragen. 

In tegenstelling tot de situatie voor andere wetenschappelijke verenigingen, is er binnen de neurologie op dit 
moment geen sprake van een hoge mate van structurele werkloosheid onder jonge klaren. Wij verwachten juist een 
toename van de behoefte aan neurologen vanwege de volgende ontwikkelingen die wij signaleren in het veld: 

• het aantal neurologen in opleiding dat parttime wil gaan werken, zowel vrouwen als mannen, is hoger dan 
eerder ingeschat; dit terwijl de uitstroom voornamelijk fulltime werkende neurologen betreft 

• er sprake van een ongekende ontwikkeling op het gebied van de acute neurologie (waarvan het einde nog 
niet in zicht is), waardoor in combinatie met de veroudering van de Nederlandse bevolking de neurologische 
zorgvraag de komende jaren verder zal groeien 

• de groeiende zorgvraag op het gebied van de acute neurologie leidt tot een toenemende werkbelasting voor 
de huidige generatie neurologen, die als gevolg hiervan steeds vaker besluiten parttime te gaan werken of 
voortijdig hun praktijk te beëindigen 

• tenslotte kiezen (ook relatief jonge) neurologen er steeds vaker voor uit te stromen naar zbc's voor 
specifieke neurologische aandoeningen, zoals hoofdpijn of bewegingsstoornissen 

Het verzoek tot uitbreiding van het aantal instroomplaatsen in de opleiding neurologie in 2023 is tot stand gekomen 
na een extra aan dit onderwerp gewijde vergadering van het kernconsilium neurologie (KCN) op 21 december 2021. 
In het KCN zijn alle OOR's en ook de vereniging van arts-assistenten neurologie (VAAN) vertegenwoordigd. Het 
verzoek wordt door de leden van het KCN unaniem gesteund. 

heeft mij gisteren laten weten dat het Capaciteitsorgaan geen bezwaar ziet tegen deze eenmalige verhoging 
van de instroom voor de balans op de arbeidsmarkt over 12-18 jaar. 

Zou je mij willen laten weten wat de volgende stap is om de verhoging van de instroom van 48 naar 50 voor het jaar 
2023 te realiseren? 

Vriendelijke groet, 
Henk Berendse 

(0) Amsterdam UMC 
Universitair Medische Centra 

Lokatie VUmc 1 kamer _1 De Boete 	081 HV Amsterdam 
T (020) 4442834 j F (020) 4442800 f E 	amsterdamumc.n1  
www.amsterdamumc.nl  1  www.vumc.n1 

Disciaimer: www.vumc.nlidisclaimer 
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NEDERLANDSE 
ORTNOPAEDISCHE 
VERENIGING 1 NOV 

Bruistensingel 230 
5232 AD 's-Hertogenbosch 
T +31(0)73 700 34 10 
nov@orthopeden.org  
IRAN N123 RABO 0110 5302 68 
BIC RABONL2U 
BTW nummer N1823321733801 
KvK 405 339 95 

Stichting BOLS 
T.a.v. mevr. dr. H.M. Dijstelbioem, voorzitter 
Postbus 9696 
3506 GR UTRECHT 

's-Hertogenbosch, 6 januari 2022 
Referentie 	: CvdT/MS/2022/083 
Betreft 	: Verzoek om aanpassing van de capaciteitsraming 2019 

Geachte mevrouw Dijsteibloem, 

De Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) vindt het jammer dat er in 2021 geen 
geactualiseerde raming wordt vastgesteld die bruikbaar was geweest voor 2023. Het blijkt namelijk 
dat ondanks de ramingen vanuit het Capaciteitsorgaan, er in de praktijk een te groot aantal Jonge 
Klaren Orthopedie geen (vast) werk kunnen vinden. Dit is geen incident; al vanaf 2013 (ij heeft de 
NOV speciale voorzieningen voor Jonge Klaren die geen/laat (vast) werk kunnen vinden. Er is dan 
ook naar onze mening sprake van een structureel probleem. 

Alhoewel de orthopedische zorgvraag ogenschijnlijk blijft stijgen, blijkt het niet mogelijk de 
beschikbare Jonge Klaren te werk te stellen. Het is daarom dat de NOV de Stichting BOLS vriendelijk 
doch met klem verzoekt om het aantal instroomplaatsen 2019 van 35 voor 2023 te willen 
aanpassen naar 31 instroomplaatsen. Dit zal weliswaar op de korte termijn geen soelaas bieden 
maar geeft aan alle betrokkenen een belangrijk signaal. De arbeidsmarktproblematiek van de jonge 
orthopeden moet zeer serieus worden genomen en ligt in de lijn van de verwachte daling van de 
instroom orthopedie in een nieuwe raming. 

Met het Capaciteitsorgaan heeft de NOV over deze kwestie gesproken en zij zien geen bezwaar 
tegen deze verlaging van de instroom voor het toewijzingsjaar 2023. 

We vertrouwen erop dat dit voor 2023 gerealiseerd kan worden. 

Wij horen graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Cc: 
Dr. H.J.L. Bracht voorzitter Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten 



NVPC 
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurg% 
handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie 

Stichting BOLS 
T.a.v. mw.dr. H.M. Dijstelbloem, voorzitter 
Postbus 9696 
3506 GR UTRECHT 

Datum: 	 Onderwerp: 
8 december 2021 
	

Aangevuld verzoek Instroom plastische chirurgie 2023 

Geachte Mevrouw Dijstelbloem, 

Op 24 november stuurden wij u een verzoek om verhoging van het aantal instroomplaatsen 
plastische chirurgie, waarop wij nog een reactie hebben vernomen. Onderstaand nogmaals het 
verzoek, met enkele aanvullingen: 

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft met teleurstelling kennis genomen 
van het recente besluit van het Capaciteitsorgaan om voor de instroom in de opleiding medische 
specialisten voor 2023 alles bij het oude te laten, d.w.z. instroom 2023 = instroom 2022. 

Al meerdere jaren pleit onze vereniging voor een beperkte groei van de instroom voor ons 
vakgebied, zoals ook neergelegd bij het Capaciteitsorgaan. De vraag naar onze diensten is groot, er 
zijn voldoende vacatures en er is geen werkloosheid in ons vakgebied in Nederland, ondanks de 
hogere uitstroom van de afgelopen Jaren. 

Niettegenstaande het besluit van het Capaciteitsorgaan zouden wij voor 2023 graag een instroom 
willen realiseren aan de bovenkant van onze bandbreedte, dwz 16 in plaats van 14 instroomplaatsen. 

Het Capaciteitsorgaan heeft geen bezwaar tegen deze eenmalige verhoging ten aanzien van de 
balans op de arbeidsmarkt over 12-18 jaar. 

We hopen dat e.e.a voor 2023 binnen BOLS gerealiseerd kan worden en zijn -- indien gewenst - 
uiteraard bereid onze verzoek toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Vereni in voor Plastische Chirurgie 

Prof.dr. A.B. Mink van der Molen 
Voorzitter Concilium Plastic° Chirurgicum 

C.c. 
dr.HJ.L Brackel, voorzitter Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten 

NVPC • Orteliuslaan 1 • 3528 BA • Utrecht • +31(0)30 7670484 • bureau@nvpc.nl  • www.nvpc.ni  



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Dijstelbloem. H. 

RE: Toewijzingsvoorstel 2023 
dinsdag 16 augustus 2022 13:26:45 
imacte001.orio 

Geachte mevrouw Dijsteibloem, 

Hartelijk dank voor uw mail. Wij hebben de informatie in goede orde ontvangen. Deze 
informatie geeft ons een goed beeld van het proces en de besluiten die zijn genomen. Voor nu 
hebben wij geen aanvullende vragen. Uiteraard brengen wij stichting BOLS op de hoogte van de 
publicatie van het verdeelplan. 

Met vriendelijke groet, 

Van: Dijstelbloem, H. 	 @zgt.nl> 
Verzonden: maandag 15 augustus 2022 21:17 
Aan: minvws.n1>; 

C 	 @minvws.n1>;L 
@nvz-ziekenhuizen.nl> 

Onderwerp: RE: Toewijzingsvoorstel 2023 

@stichtingbols.n1>; 

Geachte heer 	en mevrouw 

Dank voor uw bericht dd 10 augustus waarin u verzoekt om aanvullende informatie. 
Graag licht ik dit nader aan u toe. 

Op 24 juni is de klacht/zienswijze van een aantal opleidingsinstellingen in de OOR Leiden 
in de klachten- en geschillencommissie behandeld. De klacht is inderdaad niet 
ontvankelijk verklaard. Voor de volledigheid is de reactie van de commissie aan de 
betreffende instellingen bijgevoegd. Eveneens is een brief van BOLS aan het UMC Leiden 
toegevoegd. 

Van het terugvalscenario heeft BOLS voor de verdeling 2023 geen gebruik gemaakt 



omdat het bestuur er zonder het terugvalscenario is uitgekomen (zie verslag BOLS-
vergadering 7 april, blz. 2/3). 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze aanvullende informatie, dan 
verneem ik dit graag van u. 

Met vriendelijke groet, 
namens het BOLS-bestuur, 

Hilde Dijstelbloem 
voorzitter 

Hilde Dijstelbloem 
Voorzitter Raad van Bestuur 

11111V 

Topzorg voor uw 
fevensknoeiteit 

RvB 
Zilvermeeuw 1 Postbus 7600 7600 SZ Almelo 

(ffizgt.n11 t. 088 708 34 82  

Volg ons online: 
ZGT.NL  1 Facebook 1 Linkedin 1 Twitter 1 Youtube 

Van:  65VgIMMEMIME @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 10 augustus 2022 10:54 
Aan: Dijstelbloem H. 	 Pzgt.n1>5 @nvz- 
ziekenhuizen.nl>; 
CC. ie r1 

@minvws.nl> 

@stichtingbols.nl> 
@minvws.n1>;, 

Onderwerp: Toewijzingsvoorstel 2023 

I Let op: Dit email bericht is verstuurd door een externe partij. Klik niet op links en 
open geen bijlagen tenzij je er zeker van bent dat dit veilig is. 

Op 29 juli jl. heeft het ministerie van VWS een zienswijze ontvangen over het 
toewijzingsvoorstel van Stichting BOLS voor 2023. Deze zienswijze is ingediend door AKD 
namens zeven opleidingsziekenhuizen in de OOR Leiden. De ziekenhuizen kunnen zich niet 
vinden in het definitief toewijzingsvoorstel aan instellingen 2023 voor medisch specialismen dat 
Stichting BOLS heeft vastgesteld. Met de zienswijze maken de ziekenhuizen bezwaar tegen de 
wijze waarop instroomplaatsen worden toegewezen aan de verschillende opleidingsregio's 
(OOR's). Relevant om te noemen hierbij is dat wij eerder door Stichting BOLS op de hoogte zijn 
gebracht van een klacht van de OOR Leiden die is ingediend bij de Klachten- en 
Geschillencommissie. Wij hebben vernomen dat de klachten van de ziekenhuizen als niet 
ontvankelijk zijn beoordeeld, omdat de onderdelen betrekking hebben op de verdeling van 
instroom over de OOR's (en niet op de verdeling binnen de OOR's waar de klachtenprocedure 
betrekking op heeft). 

Verzoek aanvullende informatie  
Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijze verzoeken wij BOLS om aanvullende 
informatie te verstrekken over fase II van het toewijzingsprotocol. Die fase heeft betrekking op 
het vaststellen verdeling van instroom per specialisme per OOR (van landelijk naar regionaal). 
In het toewijzingsprotocol staat het volgende beschreven bij deze fase: conform de vereisten in 



het VWS Spelregeldocument kan BOLS desgevraagd het toewijzingsvoorstel motiveren aan de 
hand van de hiervoor beschreven documentatie (aandachtspunten van OOR's, adviezen van 
WV-en, integraal voorstel van FMS inclusief motivering en toetsing van de procesgang door 
BOLS) en de relevante informatie aanleveren aan VWS. 

Concreet ontvangen wij graag de volgende informatie: 

1. Schriftelijke documentatie waaruit blijkt hoe de procesgang bij fase II bij BOLS is 
verlopen naar aanleiding van het voorstel van de Federatie. Graag ontvangen wij 
documentatie waaruit blijkt dat BOLS heeft getoetst of de WV-en in redelijkheid tot het 
voorstel zijn gekomen met meewegen van de door de OOR Leiden Ingebrachte 
aandachtspunten, of sprake is geweest van een zorgvuldige procesgang en of is 
gecontroleerd dat aan de bestuurlijke kaders is voldaan. 

2. BOLS kan in situaties waarin geen consensus is bereikt, gebruik maken van het 
Terugvalscenario 2023. Graag ontvangen wij een schriftelijke toelichting waaruit blijkt 
waarom wel of geen gebruik is gemaakt van dit terugvalscenario. 

Gelet op de termijn van publicatie van het verdeelplan vragen wij Stichting BOLS om de 
informatie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 augustus a.s.  aan te leveren. Voor eventuele 
vragen kunt u contact opnemen met onderstaande personen. 

Met vriendelijke groet, 

We agen 

06 
We agen 

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Het is niet toegestaan om dit bericht, 
geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Indien dit bericht niet 
voor u is bestemd, wordt u verzocht de afzender van de onjuiste adressering op de hoogte te 
stellen en het bericht direct te verwijderen. ZGT sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer 
informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt en wanneer schade 
ontstaat ten gevolge van deze e-mail. 



Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 E.1 Den Haag 

AKD Benelux lawyers 
Postbus 59280 
1040 KG AMSTERDAM 

Datum 	2 3 All 2.22 
Betreft 	Reactie op Zienswijze verdeelplan instroomplaatsen 

medisch specialistische vervolgopleidingen 2023 

Geachte mevrouw 

Op 29 juli 2022 heeft AKD namens zeven ziekenhuizen in de opleidingsregio 
Leiden (het Leids Universitair Medisch Centrum, HagaZiekenhuis, Haaglanden 
Medisch Centrum, Reinier de Graaf Groep, Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne 
Zorggroep en Basalt) een zienswijze ingediend bij het ministerie van VWS over het 
toewijzingsvoorstel van instroomplaatsen voor medisch-specialistische 
vervolgopleidingen voor het jaar 2023. Met de zienswijze maken de ziekenhuizen 
bezwaar tegen de wijze waarop instroomplaatsen door Stichting BOLS (hierna: 
BOLS) worden toegewezen aan de verschillende opleidingsregio's (OOR's). 

Mijn reactie op de door u ingediende zienswijze is als volgt. Ik ben van mening dat 
het toewijzingsvoorstel van BOLS zorgvuldig tot stand is gekomen en dat de 
zienswijze geen aanleiding geeft tot een ander besluit. Dit licht ik hieronder verder 
toe. 

BOLS heeft bij het toezenden van het toewijzingsvoorstel verklaard dat het 
voorstel is opgesteld conform het toewijzingsprotocol. In het kader van de 
vergewisplicht heb ik daarnaast geconstateerd dat het toewijzingsprotocol van 
BOLS in overeenstemming is met het spelregeldocurnent. Het protocol bevat een 
verdeelmechanisme met objectieve en toetsbare criteria. Bovendien zijn de 
stappen die staan beschreven in het toewijzingsprotocol juist doorlopen en zijn de 
gestelde termijnen gevolgd. 

Naar aanleiding van uw bezwaren over de procedure van BOLS ten aanzien van de 
verdeling over de verschillende OOR's, heb ik BOLS gevraagd om het 
toewijzingsvoorstel te motiveren aan de hand van schriftelijke documentatie. De 
informatie die is aangereikt door BOLS geeft inzicht in hoe de procesgang Is 
verlopen naar aanleiding van het FMS-voorstel. 
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BOLS heeft geconstateerd dat de FMS adviezen heeft ontvangen van de 
Wetenschappelijk Verenigingen (WV-en) en dat de WV-en in hun adviezen 
rekening hebben gehouden met de aandachtspunten van de OOR Leiden. Ook 
heeft BOLS documentatie overhandigd waarin staat beschreven hoe de 
alternatieve verdeling is vastgesteld door het BOLS-bestuur naar aanleiding van 
het FMS-voorstel. Ik heb geconcludeerd dat de informatie die is aangeleverd over 
de toewijzing over de verdeling over de OOR's blijk geeft van een zorgvuldig 
proces. 

De minister heeft geconstateerd dat het toewijzingsvoorstel van BOLS zorgvuldig 
tot stand is gekomen en in overeenstemming is met het toewijzingsprotocol en de 
spelregels. Gelet op het bovenstaande heeft de minister besloten om over te gaan 
tot vaststelling van het verdeelplan 2023. Dit besluit dat is genomen op grond van 
de Awb wordt als bijlage meegezonden. 

De opleidende zorginstellingen zijn geïnformeerd over het verdeelplan via de 
website: https://www. rijksoverheid. ni/onderwerpen/werken-in-de-zorg/bijdragen-
en-subsid  ies-voor-zorgopleidingen. 
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Hoogachtend, 

de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 
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