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Onderzoek KIWA 2013 
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Leeftijd Bezig met opleiding  Wens tot        Niet in opleiding en Niet in opleiding,  Totaal  

 of start binnenkort   opleiding       geen wens daartoe  wens onbekend  

    
<35  71,0%   22,9%   5,9%   0,2%  100,0%   
35-44  46,7%   15,7%   36,9%   0,7%  100,0%   
45-54  14,0%   9,5%   67,2%   9,2%  100,0%   
55-64  1,1%   4,2%   85,1%   9,6%  100,0%   



KIWA (): wat na het basisartsexamen? 
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Tabel 1 Wel of niet meteen na artsexamen gaan zoeken naar opleidingsplaats: basisartsen 
die in opleiding zijn, of van plan zijn om een medische vervolgopleiding te gaan volgen (en 
niet eerder zijn gestart met een medische vervolgopleiding) 

  Manne
n 

 Vrouw
en 

 Totaal 
2012/ 
2013 

 Totaal 
2009 

 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Meteen zoeken 1340 30,9% 1999 23,7% 3345 26,2% 4.243 40,6% 

Niet meteen gaan 
zoeken 

2603 60,0% 5815 69,0% 8425 65,9% 5.326 51,0% 

Onbekend 397 9,1% 612 7,3% 1009 7,9% 870 8,3% 

Totaal 4339 100,0% 8426 100,0% 12779 100,0% 10.439 100,0% 

 



KIWA (3): wat na basisartsexamen? 
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Figuur 1 Gemiddeld aantal maanden tussen artsexamen en start van de opleiding, gesplitst 
naar maanden dat men niet en maanden dat men wel op zoek was naar een 
opleidingsplaats (basisartsen die nu in opleiding zijn of een opleidingsplaats hebben) 
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Onderzoek KIWA (3) 
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Onderzoek KIWA (3):afgestudeerden 

2008 tot 2012 en eerste voorkeur 
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Monitoring arbeidsmarkt 

• Arbeidsmarktmonitor (vacatures) 

• Enquêtes onder beroepsgroepen 

• Pensioenfondsen 

• CBS statistieken 

• UWV gegevens 
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Conclusies 

1. Het opleidingsreservoir raakt te vol 

2. Werkloosheid onder basisartsen zal 

waarschijnlijk verder toenemen 

3. Werkloosheid onder medisch specialisten 

is stabiel, aantal vacatures groeit 

4. Kenmerken en voorkeuren verschillen 

tussen mannen en vrouwen en tussen 

clusters van specialismen 

5. In Duitsland en België ontstaat ruimte 
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Vragen? 

 

 

v.slenter@capaciteitsorgaan.nl 
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