
 
 
 
 
 
 
 
PERSBERICHT 12/04/2019 
Reactie op voorontwerpbesluit Vlaamse Regering betreffende het 
instellen van subquota en de oprichting van een Vlaamse 
planningscommissie 
 
Geachte Beleidsmakers 
Geachte Rectoren & Decanen 
Geachte leden van de pers 
Geachte studentenvertegenwoordigers 
Geachte lezer 
 
Als Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) wensen de Vlaamse 
geneeskundestudenten enkele bemerkingen te maken bij het door de Vlaamse Regering 
principieel goedgekeurde besluit, betreffende het instellen van subquota, dat deze ochtend in 
de media onder de aandacht werd gebracht. 
 
Reeds jarenlang zijn we ons ervan bewust dat er een fundamentele mismatch bestaat tussen 
het afstuderende aantal specialisten in opleiding en de reële nood binnen de 
gezondheidszorg. Met name binnen de zogenaamde knelpuntspecialisaties, zoals  
enkele jaren geleden gedefinieerd door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, is dit 
probleem prominent aanwezig. Recent cijfermateriaal hierover hebben we momenteel echter 
nog niet.  
 
Als Vlaamse Geneeskundestudenten kunnen we ons niet scharen achter een bindende 
uitstroomselectie als dusdanig. Zeker het invoeren van harde, bindende minimumquota lijkt 
ons onwenselijk en bovendien praktisch onhaalbaar. Het is voor ons namelijk fundamenteel 
voor de kwaliteit van de zorg dat toekomstige artsen een vrije keuze kunnen maken over de 
vervolgopleiding die ze wensen aan te vangen. Wel zijn we het er over eens dat de huidige 
situatie niet optimaal is en we wensen dan ook graag enkele voorwaarden te koppelen aan 
het instellen van eventuele subquota en het oprichten van een Vlaamse planningscommissie: 

● Een uitgewerkt sensibiliserings- en informeringsbeleid reeds van bij het begin van de 
opleiding geneeskunde, gebaseerd op recent cijfermateriaal dat publiek toegankelijk 
gemaakt wordt; 

● In de eerste instantie gebruik maken van positieve maatregelen om 
knelpuntspecialisaties te promoten, vb. vestigingsvoordelen, incentivering van 
opleidingsplaatsen, opwaardering binnen de opleiding; 

● Minimaal 3 jaar op voorhand de betrokken studenten inlichten over de exacte quota 
die in voege zullen zijn bij afstuderen; 



● Een eerlijke verdeling van de quota over de verschillende Vlaamse universiteiten, 
rekening houdend met het aantal masterstudenten binnen het opleidingsjaar waarop 
de quota van toepassing zijn; 

● Een transparant selectiebeleid voeren, zo uniform mogelijk over de verschillende 
Vlaamse faculteiten geneeskunde; 

● Persoonsvolgende financiering instellen waarbij het al dan niet aannemen van een 
ASO niet langer geleid wordt door economische belangen van de betreffende dienst; 

● Verdere heropwaardering van de nomenclatuur zodat met name de diensten waarin 
nu tekorten zijn ontstaan kunnen gesteund worden in het opleiden van ASO’s. 

 
Er resten ook nog heel wat onbeantwoorde vragen met betrekking tot dit besluit. Zo is het erg 
onduidelijk hoe er beslist zal worden op welke specialisaties er quota geplaatst dienen te 
worden. Verder vragen we ook uitdrukkelijk om duidelijkheid vanuit de Vlaamse faculteiten uit 
over hoe zij een dergelijke selectie zouden willen organiseren.  
 
We hopen dan ook om verder constructief samen te werken met de betrokken actoren om zo 
tot een breed gedragen beleid te komen vanuit de overheid, de universiteiten, 
geneeskundestudenten, ASO’s en syndicaten. 
 
 
 
In geval van vragen, zijn wij steeds bereid om u te woord te staan. 
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