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Nulmeting opleidingsduur medisch specialisten

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

Geachte heer Van der Gaag,
Vorig jaar zijn tussen VWS en de bij het opleiden van medisch specialisten
betrokken veldpartijen afspraken gemaakt over de invulling van onder andere de
taakstelling die in het regeerakkoord Rutte II is opgenomen ten aanzien van de
bekostiging van de opleiding van medisch specialisten. Deze afspraken zijn
neergelegd in een brief van 14 oktober 2013, kenmerk 133371-107101-MEVA,
van de directeur-generaal Curatieve Zorg aan u.
Een van de afgesproken maatregelen is het op individuele basis gemiddeld sneller
doorlopen van de opleiding tot medisch specialist. In de brief van 14 oktober 2013
zijn de beoogde resultaten van deze maatregel beschreven. Om te kunnen
vaststellen of deze resultaten daadwerkelijk worden behaald, is een
beoordelingssystematiek afgesproken waarvan een nulmeting medio 2014 deel
uitmaakt.
De afgelopen maanden hebben partijen overleg gevoerd om tot een onderling
afgestemde nulmeting te komen. In deze brief leg ik de tussen VWS en de
betrokken veldpartijen’ gemaakte afspraken vast.
De RGS heeft vastgesteld hoe lang op dit moment de gemiddelde opleidingsduur
is. Daarvoor is gekeken naar de cohorten aios die in 2012 en in 2013 de opleiding
hebben afgerond. Partijen hebben afgesproken om uit te gaan van de gegevens
over 2013, omdat die de meest recente situatie weergeven. De feitelijke
gemiddelde opleidingsduur van deze aios blijkt 1,79 maanden korter te zijn
geweest dan de nominale gemiddelde opleidingsduur. Deze nulmeting is het
referentiepunt voor de invulling van de taakstelling in de komende jaren. In
onderstaande tabel is dat uitgangspunt uitgewerkt conform de afspraken van
oktober 2013. Destijds is vastgelegd dat partijen een verkorting van de
opleidingen met gemiddeld een halfjaar denken te kunnen bereiken, waarvan in
2022 in elk geval 80% zal zijn gerealiseerd. Dit betekent dus dat de komende
jaren de onderstaande verkorting ten opzichte van de op peildata geconstateerde
reguliere formele opleidingscluur dient te worden gerealiseerd.
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Vanaf voorjaar 2017 moeten veldpartijen aan VWS rapporteren over de behaalde
en geprognosticeerde resultaten van de opleidingsversnelling. Afgesproken is om
de komende jaren alvast proef te draaien met de wijze van rapporteren, zodat
eventuele onduidelijkheden tijdig voor de eerste officiële rapportage kunnen
worden weggenomen.
Onderdeel van de afspraken van oktober 2013 is dat VWS kan korten op de
opleidingsvergoeding, mocht de afgesproken versnelling van de opleidingen niet of
niet geheel worden gerealiseerd. Van de kant van de veldpartijen is aandacht
gevraagd voor de situatie dat de opleidingsversnelling niet geheel zou worden
gehaald, maar de bezuinigingen wel. Dit zou zich kunnen voordoen als in
vergelijking met de situatie ten tijde van de nulmeting, grotere aantallen aios
worden opgeleid. Hierover hebben partijen afgesproken dat, mocht deze situatie
zich te zijner tijd voordoen, op dat moment zal worden bezien hoe daarmee wordt
omgegaan.
Ik constateer dat de in deze brief weergegeven afspraken een goede basis vormen
om de realisatie van de afgesproken opleidingsversnelling de komende jaren te
kunnen monitoren.

Hoogachtend,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,
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