Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018–2019

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1695
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Ministers voor Medische Zorg en
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het «Voorlopig advies
Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten» (ingezonden 6 februari
2019).
Antwoord van Minister Bruins (Medische Zorg) mede namens de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 25 februari 2019).
Vraag 1
Wat is uw reactie op het tussentijdse advies van het Capaciteitsorgaan voor
Medische en Tandheelkundige vervolgopleidingen om de jaarlijkse instroom
voor de initiële opleiding tot tandartsen te verhogen naar 311 studenten per
jaar? Kunt u in uw antwoord ook ingaan op de opmerking van het Capaciteitsorgaan dat het op basis van de voortekenen niet waarschijnlijk is dat de
volledige raming later in 2019 een lager instroomadvies zal opleveren onder
andere omdat de nu voorliggende raming aansluit op eerdere ramingen uit
2009 en 2013?1
Antwoord 1
Zoals aangekondigd bij de schriftelijke vragen naar aanleiding van de
voorhang van het concept tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid
geregistreerd-mondhygiënist (Kamerstuk 32 620, nr. 217) zou het Capaciteitsorgaan eind 2018 (werd 23 januari 2019) een kwantitatieve analyse opleveren,
welke begin 2019 (wordt in de loop van 2019) gepreciseerd zal worden met
een kwalitatieve analyse. Bij de beantwoording van de Kamervragen is ook
toegezegd dat de Minister van OCW en ik de Kamer voor de Voorjaarsnota
informeren over wat de kosten zijn van het opvolgen van het advies van het
Capaciteitsorgaan over het benodigde aantal opleidingsplaatsen Tandheelkunde en Mondzorgkunde.
Vraag 2
Gaat u het advies van het Capaciteitsorgaan overnemen oftewel gaat u de
numerus fixus voor tandartsen verhogen? Zo ja, per wanneer? Zo nee,
waarom neemt u het advies waar u zelf om heeft gevraagd niet over?
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Antwoord 2
Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.
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