Pilot Zeeland
Aanleiding
In verband met het huidige en progressieve huisartsentekort in de provincie Zeeland is het
idee ontstaan om een pilot te houden om de mogelijkheid te bieden aan kandidaten om
specifiek voor pilot Zeeland te kiezen. Beoogd wordt hiermee een nog evenwichtiger
verdeling van opleidingsplaatsen, alsook (betere) benutting van beschikbare
opleidingsplaatsen in Zeeland te bewerkstelligen. De aios die deelnemen aan de pilot
Zeeland krijgen meer zicht op de regionale sociaal-maatschappelijke omstandigheden en de
casuïstiek, die voor Zeeland kenmerkend is. Beoogd wordt de binding met de regio hierdoor
te versterken, in de verwachting dat dit leidt tot actieve vestiging in de provincie Zeeland.
Op dit moment kan er onvoldoende instroom gegarandeerd worden in Zeeland. Dat maakt
een nieuwe locatie (voorheen genoemd dependance) op dit moment niet zinnig. Gekozen
wordt daarom voor deze pilot met een beperkt aantal plaatsen. Uiteraard blijft bij deze pilot
het uitgangspunt, dat gelijke gevallen op gelijke wijze behandeld en beoordeeld worden.
Pilot
De pilot houdt het volgende in:
 Zeeland wordt geen nieuwe officiële “opleidingslocatie” maar aan de sollicitant wordt de
mogelijkheid geboden om tijdens de sollicitatie een specifieke voorkeur aan te geven
voor Zeeland onder de naam ‘Zeeland-Huisartsopleiding Erasmus MC’.
Dit geldt vanaf de sollicitatietermijn 1 december 2019 t/m 31 januari 2020.
 Voor deze pilot worden 4 opleidingsplekken per jaar in Zeeland beschikbaar gesteld.
Deze plekken worden in één plaatsingsperiode aangeboden. Mogelijk dat dit in de
toekomst wordt uitgebreid.
 Kandidaten die in pilot Zeeland geplaatst worden zijn gedurende de opleiding aan
Zeeland verbonden en kunnen niet alsnog worden geplaatst bij Huisartsopleiding
Erasmus MC c.q. de regio Rotterdam (of elders).
 De stageplaatsen voor het tweede jaar zijn in de eerste plaats bestemd voor de aios van
de pilot Zeeland. Het kan zich (echter) voordoen dat voor de invulling van het tweede
jaar geen opleidingsplaats(en) in Zeeland beschikbaar is (zijn). In dat geval zal een
kandidaat die in Zeeland is geplaatst in het tweede opleidingsjaar een stageplek
toegewezen kunnen krijgen op een locatie in het gebied aangrenzend aan Zeeland, te
weten in het zuidelijk deel Zuid-Holland of West Brabant(zie kaart). Aan een dergelijke
toewijzing buiten Zeeland kunnen door de kandidaat geen rechten worden ontleend.
 Het terugkomdagonderwijs in de pilot Zeeland wordt georganiseerd in Rotterdam,
waarbij ook de mogelijkheid bestaat dit onderwijs soms in Zeeland te organiseren. Het
grootste deel van het inhoudelijk en wetenschappelijk onderwijs vindt in Rotterdam
plaats. Regionaal gebonden projecten, van belang voor het onderwijs, kunnen op locatie
in Zeeland georganiseerd worden.
Plaatsingsprocedure
 De plaatsingsprocedure wordt onder notarieel toezicht uitgevoerd.
 Kandidaten die geplaatst worden in ‘Zeeland’ worden apart vermeld in het proces
verbaal loting onder de naam ‘Zeeland-Huisartsopleiding Erasmus MC’.





Indien niet alle opleidingsplekken in Zeeland worden ingevuld door de notaris, zullen de
plekken in de naplaatsing door Huisartsopleiding Nederland alsnog aangeboden worden
in Zeeland conform de naplaatsingsprocedure.
Indien er, na uitvoering van de naplaatsingsprocedure, alsnog plekken niet ingevuld zijn
in Zeeland, dan kunnen deze plekken in die betreffende sollicitatie-/plaatsingsronde niet
alsnog bij ‘Huisartsopleiding Erasmus MC’ aangeboden worden.
Kandidaten die een opleidingsplek toegewezen hebben gekregen kunnen gedurende de
opleiding niet overgeplaatst worden om elders de opleiding voort te zetten. Dit geldt ook
voor de kandidaten die geplaatst zijn in Zeeland-Huisartsopleiding Erasmus MC. Voor
deze kandidaten is het ook niet mogelijk om overgeplaatst te worden naar
Huisartsopleiding Erasmus MC (c.q. de regio Rotterdam). Hiervoor wordt een addendum
bij de opleidingsovereenkomst getekend.

Opleidingsplek ‘Zeeland-Huisartsopleiding Erasmus MC’ versus opleidingsplek
‘Huisartsopleiding Erasmus MC’: verschillen
 Voor kandidaten die geplaatst zijn bij Huisartsopleiding Erasmus MC, wijzigt er niks. Voor
deze kandidaten geldt (nog steeds) dat zij gedurende een periode van maximaal 1 jaar
aan een opleider in Zeeland gekoppeld kunnen worden. Deze kandidaten kunnen echter
geen aanspraak maken op plekken die voor pilot Zeeland beschikbaar zijn gesteld.
 Kandidaten die geplaatst worden bij Zeeland- Huisartsopleiding Erasmus MC worden
‘gekoppeld’ aan een opleider in Zeeland. Indien er na deze koppeling opleidingsplekken
over blijven, kan een kandidaat die geplaatst is bij Huisartsopleiding Erasmus MC aan een
opleider in Zeeland gekoppeld worden. De koppeling van een aios van Huisartsopleiding
Erasmus MC is altijd voor máximaal één jaar in Zeeland. Stageplaatsen in jaar 2 in
Zeeland zijn in de eerste plaats bestemd voor de kandidaten van de pilot ZeelandHuisartsopleiding Erasmus MC.
 Indien een kandidaat geplaatst wordt in de pilot Zeeland - Huisartsopleiding Erasmus MC
maakt hij/zij meer de regio-gebonden problematiek van Zeeland mee. De gevestigde
huisartsen zullen hierbij ook een actieve bijdrage vervullen en de aios meenemen in de
lokale medische problematiek, zoals het doen van verrichtingen en hulpverlening aan
toeristen. Ook wordt er kennisgemaakt met de sociale kaart van de regio. Kandidaten die
in de pilot Zeeland worden geplaatst krijgen hierdoor binding met het gebied.
De aios van Huisartsopleiding Erasmus MC die gedurende máximaal één jaar geplaatst
worden in Zeeland krijgen hier ook mee te maken, maar niet zo intensief als de
kandidaten die geplaatst worden bij Zeeland - Huisartsopleiding Erasmus MC.
Duur van de pilot
De intentie is om de pilot 2 jaar uit te voeren. Huisartsopleiding Erasmus MC kan de pilot
eerder beëindigen. Kandidaten die geplaatst zijn bij Zeeland-Huisartsopleiding Erasmus MC
zullen hun opleiding conform de voorwaarden van de pilot kunnen voltooien.

