Toelichting Aanvraagformulier
vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen 2013
Extra toelichting op het formulier
Invullen van de vooropleidingen in het aanvraagformulier:
Vooropleiding ‘Heelkunde’
Op regel 5 van het formulier vult u in de kolommen “instroom (pers)” en
“instroom (fte)”het totaal aan instroom in voor de opleiding ‘Heelkunde’
(dit getal is dus inclusief de instroom voor de vooropleidingen). Op de
regels 6 t/m 9 vult u de specificatie in van de vooropleidingen die vallen
onder ‘Heelkunde’.
Vooropleiding ‘Interne geneeskunde’
Dit geldt ook voor de opleiding ‘Interne Geneeskunde’. Op regel 10 van
het formulier vult u in de kolommen “instroom (pers)” en “instroom
(fte)” het totaal aan instroom in voor de opleiding ‘Interne geneeskunde’
(dit getal is dus inclusief de instroom voor de vooropleidingen). Op de
regels 11 t/m 16 vult u de specificatie in van de vooropleidingen die
vallen onder ‘Interne Geneeskunde’.
Een voorbeeld
U heeft 2 personen die zijn ingestroomd in de vooropleiding ‘Orthopedie’,
daarnaast heeft u 2 personen die zijn ingestroomd in de vervolgopleiding
‘Heelkunde’. U vult op regel 5 ‘Heelkunde’ in de kolom ‘realisatie
instroom (pers)’ het getal 4 in. Op regel 7 ‘wv vo Orthopedie’ in de kolom
‘realisatie instroom (pers)’ vult u het getal 2 in. Dit doet u hetzelfde voor
de instroom in FTE.
Optelling totaal aantal instromers in personen en fte
Op de regel “Totaal” in het formulier worden alle instromers in ‘personen’
en in hoeveelheid ‘fte’ opgeteld. Hierbij worden de regels 6 t/m 9 en de
regels 11 t/m 16 niet meegeteld. De regels 5 en 10 wel.
Realisatie hoger dan verdeelplan
Het kan zijn dat u, bij het invullen van regel 5 ‘Heelkunde’ en regel 10
‘Interne geneeskunde’ in het formulier “Vaststelling
eschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013” een
melding krijgt dat het door u opgegeven aantal gerealiseerde
instroomplaatsen hoger is dan het verdeelplan.
Dit komt doordat een instromer bij een andere instelling zijn
vooropleiding kan volgen, dan toebedeeld in het verdeelplan. Op regel 5
en regel 10 van het formulier vult u het totaal aan instroom in voor de
opleiding ‘Heelkunde’ respectievelijk ‘Interne geneeskunde’. Deze
getallen zijn dus inclusief de instroom voor de vooropleidingen. Om deze
reden kan het dus voorkomen dat de instroom op deze regels boven het
verdeelplan uitkomt.
Als u deze melding krijgt en u heeft alles naar uw mening correct
ingevuld, dan dient u op het voorblad van het aanvraagformulier een
toelichting te geven in het daarvoor bestemde tekstvak. Als u een
toelichting heeft gegeven, verdwijnt de foutmelding. Let ook op dat u op
het voorblad alle vragen heeft ingevuld, anders kan er alsnog een
foutmelding blijven staan in het vakje waar de RvB tekent.
De NZa zal bij de beoordeling van uw aanvraag tot vaststelling, de
realisatiecijfers omtrent de vooropleidingen toetsen aan de gegevens van
de registratiecommissies zoals beschreven in de beleidsregel.

