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Vragen over plaatsingen
Tijdens iedere plaatsingsronde van kandidaten in opleidingslocaties voor de huisartsopleiding zijn er enkele
teleurgestelde kandidaten. Zij zijn niet geplaatst of geplaatst in een locatie die laag op hun voorkeurslijst
stond. Dit roept in enkele situaties vragen op. Een recent veelgevraagde vraag is: hoe kan het dat er soms
een kandidaat met hoge voorkeur voor een regio die kampt met een huisartsentekort, daar toch niet wordt
geplaatst? In deze situaties zorgde de loting ervoor dat kandidaten met een hoger lotnummer werden
geplaatst op de beschikbare opleidingsplekken in deze regio’s. De teleurgestelde kandidaten hadden pech
met hun lage lotnummer.
Evaluatie plaatsingsbeleid
Huisartsopleiding Nederland - het samenwerkingsverband van de huisartsopleidingen - gelooft in de
uitgangspunten van de plaatsingsprocedure. Het is de eerlijkste manier om rekening te houden met de
voorkeuren van de kandidaten én de kandidaten te verspreiden over het land én ervoor te zorgen dat alle
beschikbare opleidingsplekken worden ingevuld. Om mogelijke verbeteringen te blijven zien, evalueren we
ieder halfjaar het plaatsingsbeleid. Op basis van de recente evaluatie worden twee wijzigingen doorgevoerd.
1. Ruilen van opleidingslocatie
Binnen de huidige plaatsingsprocedure is ruilen van opleidingslocatie uitgesloten. In de toekomst wordt dit
wel mogelijk, maar niet direct na afronding van de plaatsingsprocedure en onder een aantal voorwaarden. Zo
mag onder meer een ruil tussen twee aios op vrijwillige basis en in een vergelijkbare fase pas worden
aangevraagd als het eerste jaar van de opleiding met succes is afgerond. Ook moeten de opleidingshoofden
akkoord gaan met de voorgestelde ruil. In de bijlage zijn de precieze voorwaarden voor ruilen van
opleidingslocatie opgenomen. Het uitwerken van de exacte manier waarop het aanvragen van een ruil gaat
plaatsvinden, doet Huisartsopleiding Nederland samen met de LOVAH. Zodra bekend is wanneer
ruilaanvragen gedaan kunnen worden, wordt dit bekend gemaakt door de LOVAH en Huisartsopleiding
Nederland.
2. Opnieuw solliciteren
Geschikte bevonden kandidaten die hebben meegedaan aan twee plaatsingsrondes en niet zijn geplaatst, of
kandidaten waarbij de geldigheidsduur van de uitslag van de selectieprocedure is verstreken (24 maanden)
nadat ze bij de eerste ronde niet zijn geplaatst, mochten voorheen niet meer opnieuw solliciteren. Met de
wijziging wordt het mogelijk om wél opnieuw te solliciteren. Dit kan drie jaar nadat de kandidaat voor de
tweede keer geen opleidingsplek toegewezen heeft gekregen of drie jaar nadat de 24 maanden termijn is
verstreken. De termijn van drie jaar is gekozen omdat we verwachten dat een kortere termijn het invullen
van alle beschikbare plekken te veel beïnvloedt. De wijziging gaat per direct in.
Met huidig lotingsalgoritme meeste plaatsingen, meest gespreid, met gelijke kansen
De derde mogelijke verbetering die is onderzocht behelsde drie alternatieve algoritmes om de loting voor de
plaatsingen van aios te doen:
• een algoritme waarbij alleen om de eerste voorkeur wordt geloot
• een algoritme waarbij eerst alleen om de eerste voorkeur wordt geloot en daarna de huidige manier van
loten wordt toegepast
• een algoritme waarbij eerst alleen om de eerste voorkeuren voor de periferie wordt geloot en daarna de
huidige manier van loten wordt toegepast
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Uit het doorrekenen van de algoritmevariaties bleek dat de huidige methode leidt tot het laagste aantal niet
vervulde opleidingsplekken en tot de meest geplaatste kandidaten. Ook is het de eerlijkste manier om
kandidaten op hun hoogst mogelijke voorkeur te plaatsen: alle kandidaten die door de selectie zijn hebben
gelijke kansen.
Met de alternatieve algoritmes wordt het risico groter dat open opleidingsplekken in regio’s buiten de
Randstad niet worden gevuld. Het onderzoek laat zien dat gebruik van de alternatieve algoritmes buiten de
Randstad tot een probleem leiden, omdat gemiddeld zo’n tweederde van de kandidaten een voorkeur heeft
voor een plek binnen de Randstad. Omwille van de spreiding van kandidaten over alle regio’s in Nederland en
om zoveel mogelijk open opleidingsplekken in te vullen op zo hoog mogelijke voorkeur van de kandidaten,
hebben we ervoor gekozen het huidige algoritme te behouden.
Advies aan sollicitanten
Op welke locatie je wordt geplaatst is afhankelijk van de voorkeurslocaties die je zelf invult tijdens het
sollicitatieproces én je lotnummer. Je kunt alleen worden geplaatst op locaties die je op je voorkeurslijst hebt
ingevuld. Als je een laag lotnummer hebt, loop je de kans om uitgeloot te worden of geplaatst te worden op
je laagst opgegeven voorkeurslocatie. Advies aan sollicitanten is dan ook om die locaties in te vullen waar je
de opleiding echt wil volgen. Bedenk tegelijk ook dat hoe meer opleidingslocaties je invult op je
voorkeurslijst, hoe groter je kans op een opleidingsplek.
Ook geldig voor eerdere kandidaten
De huidige plaatsingsprocedure is bijna 6 jaar van kracht. Over deze periode zijn er in totaal 61 kandidaten
die nog voor een tweede keer mogen deelnemen aan de plaatsingsprocedure. Voor hen is nieuw dat mochten zij voor de tweede keer worden uitgeloot - zij na 3 jaar opnieuw mogen solliciteren. Er is slechts 1
kandidaat die twee keer is uitgeloot, ook zij kan na 3 jaar opnieuw solliciteren. Deze eerdere kandidaten
ontvangen van Huisartsopleiding Nederland informatie over opnieuw solliciteren.
Er zijn 5 kandidaten die één keer uitgeloot zijn en waarvan de selectie-uitslag nu verlopen is. Deze
kandidaten kunnen we helaas niet actief berichten dat zij na een periode van 3 jaar opnieuw zouden mogen
solliciteren. Hun gegevens zijn om privacy redenen niet meer beschikbaar en privacyregels staan niet toe dat
we actief naar hen zoeken. Als zij zich melden, informeren wij hen over de mogelijkheden.
Meer informatie
•
•

•

Je vindt op huisartsopleiding.nl meer informatie over hoe het plaatsingsbeleid werkt.
Wil je exact weten welke nieuwe voorwaarden gelden voor opnieuw solliciteren? Bekijk dan de
pagina Regels en voorwaarden sollicitatieproces. Hier kun je ook het aangepaste document
sollicitatie huisartsopleiding downloaden.
Heb je vragen over de plaatsingsprocedure en de wijzigingen? Neem dan contact op met
Huisartsopleiding Nederland, support@huisartsopleiding.nl.
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Bijlage: Voorwaarden voor ruilen van opleidingslocatie
Ruilen in een latere fase van de opleiding kan onder de volgende strikte voorwaarden:
• Het eerste opleidingsdeel, de huisartspraktijkstage (jaar 1) moet met goed resultaat afgerond zijn of er
moet zicht zijn op een goede afronding.
• Beide aios zitten in een vergelijkbare fase van hun opleiding met een bandbreedte van maximaal 6
maanden. Ruilen gedurende een stage is niet toegestaan.
• Ruilen kan uitsluitend op vrijwillige basis en tussen twee aios. Beide aios zijn bereid schriftelijk te
bevestigen in een verklaring dat zij akkoord zijn met de ruil en dat er geen vergoeding gegeven is, en zal
worden, om de ruil tot stand te brengen.
• Beide aios doorlopen een normaal opleidingstraject. Een aios met een voortgangsprobleem kan niet
ruilen. Het hoofd kan hier een uitzondering op maken als de ontstane persoonlijke situatie mede
oorzaak is van het voortgangsprobleem. Het hoofd van de nieuwe opleidingslocatie moet het traject
van de aios na beoordeling willen overnemen.
• Het nog te volgen traject moet op de nieuwe opleidingslocatie uitvoerbaar zijn. De betrokken hoofden
beoordelen dit (denk aan vrijstellingen, bijzonder verlof, parttime werken etc.).
Indien 1 of beide aios die met elkaar willen ruilen niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoen is het niet
mogelijk om de ruil tot stand te brengen.
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