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2. Pien Beltman, Alliantie AMC/VUmc 

3. Nabespreken alliantie  

4. Post in/uit 

5. Doorlopen actielijst 

6. Vaststellen notulen PV 1 september  

7. Vaststellen agenda  
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9. Update CSR 

10. Update commissies 

11. Punten PR-update  

12. WVTTK 

13. Mededelingen 

14. Rondvraag 
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1. Opening 

De vergadering is door Onno geopend om 17.01u  1 

2. Pien Beltman, Alliantie AMC/VUmc 

Pien Beltman heeft aan de SR de alliantie nader toegelicht.  2 

 3 

Momenteel is de situatie zo dat er een Vereniging VU-VUmc is, die boven de stichting VU-4 

VUmc staat. In de nieuwe situatie wordt de stichting VU-VUmc gesplitst in een stichting VU en 5 

een stichting VUmc. De vereniging VU-VUmc blijft in stand en blijft dan ook het recht behouden 6 

om leden in de RvT van zowel de stichting VU als de stichting VUmc te benoemen. Naast de 7 

stichting VUmc staat straks het AMC met een eigen rechtssysteem. De twee afzonderlijke 8 

rechtssystemen blijven bestaan, maar de samenstelling van de RvT en de RvB van beide 9 

entiteiten zijn gelijk.   10 
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 1 

Na deze toelichting over de verandering in de situatie, heeft Pien Beltman antwoord 2 

gegeven op enkele vragen die de Studentenraad had opgesteld n.a.v. het ‘Voorgenomen besluit 3 

bestuurlijke fusie’. Hieronder staan de vragen van de SR gedocumenteerd, met vervolgens het 4 

antwoord dat Pien Beltman hierop gegeven heeft.  5 

 6 

In het ‘Voorgenomen besluit bestuurlijke fusie’ wordt er enerzijds gesproken over 7 

de opgesomde voordelen van een grotere differentiatie en anderzijds over het 8 

harmoniseren van Honours programma’s. Meer differentiatie en meer harmonisatie van 9 

programma’s spreken elkaar tegen. De Studentenraad is benieuwd naar deze 10 

ogenschijnlijke tegenstellingen in het document.  11 

Als er wordt gesproken over het harmoniseren van het Honours programma gaat het over de 12 

opbouw van het programma, de differentiatie zit hem in de mogelijkheden die men heeft bij het 13 

afstuderen. Dus er is harmonisatie in het proces, maar differentiatie in de opbouw van het 14 

programma.  15 

 16 

De Studentenraad zou graag kennis nemen van de overwegingen die er toe hebben 17 

geleid om bestuurlijk te fuseren i.p.v. te kiezen voor een van de andere 18 

samenwerkingsverbanden.  19 

Juridisch zijn er verschillende modellen bekeken. Mogelijkheden zouden zijn een 20 

overeenkomst waarin de samenwerking vormgegeven wordt, het oprichten van een aparte 21 

rechtspersoon of overgaan tot bestuurlijke fusie. Een overeenkomst zou tot een versnipperd beleid 22 

kunnen leiden omdat er steeds losstaande stukken worden samengebracht. Bovendien zou de ACM 23 

dit kunnen beoordelen als een concentratie. Bij het oprichten van een aparte rechtspersoon zou de 24 

bestuurbaarheid ingewikkeld maken. Een bestuurlijke fusie is de methode die een paraplu vormt 25 

boven de rechtspersonen. Dit zou de RvB’s en RvT’s een stevigere basis geven voor een vergaande 26 

samenwerking. Ook mededingingsrechtelijk is dit de beste oplossing. Het ACM heeft beoordeeld dat 27 

deze structuur juridisch mogelijk is.  28 

 29 

De Studentenraad hoort graag meer toelichting over de keuze om niet direct al 30 

juridisch te fuseren i.p.v. bestuurlijk te fuseren. 31 

Uiteindelijk is er wel de ambitie om juridisch te fuseren, maar dit is vooralsnog 32 

onvoorspelbaarder dan een bestuurlijke fusie. Er kunnen jaren overheen gaan voor er tot een 33 

juridische fusie gekomen kan worden, voor een juridische fusie tussen het AMC en het VUmc zal de 34 

WHW namelijk gewijzigd moeten worden. Voor beide ziekenhuizen is het echter nu prioriteit om 35 

tot fusie over te gaan om aan de kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen.  36 

Het bestuurlijk fuseren zal allereerst geen consequenties hebben voor het onderwijs. Het AMC 37 

blijft verbonden met de UvA en het VUmc met de VU.  38 

 39 

De Studentenraad krijgt graag een toelichting over de meest relevante verschillen 40 

tussen een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke organisatie. 41 

Een publiekrechtelijke organisatie is een door de overheid ingesteld orgaan, een 42 

privaatrechtelijke organisatie is dat niet. Dit maakt dat er arbeidsrechtelijke verschillen zij;, bij 43 

een publiekrechtelijke organisatie is bijvoorbeeld de algemene wet bestuursrecht van toepassing, 44 

terwijl bij een privaatrechtelijke organisatie het civiele recht van toepassing is. Daarnaast kan een 45 

privaatrechtelijke organisatie juridisch gezien failliet gaan, terwijl een publieksrechtelijke 46 
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organisatie dit niet ka,n omdat de minister de verantwoordelijkheid draagt. De minister benoemt 1 

voor een publieksrechtelijke organisatie dan ook de leden van de RvT en de RvB, terwijl dit bij een 2 

privaatrechtelijke organisatie niet het geval is.  3 

De Studentenraad heeft vervolgens de vraag gesteld of er problemen worden 4 

voorzien bij het snijden in het aantal personeelsleden, als de personeelsleden te maken 5 

hebben met verschillende rechten.  6 

Er zal een juridisch verschil zijn in hoe een ontslag aangeboden gaat worden. Het is niet zo 7 

dat aan één van beide kanter er hogere kosten aan verbonden zitten. HR is de verschillen 8 

momenteel nog wel in kaart aan het brengen. Tot nog toe zijn de verschillen volgens HR 9 

overbrugbaar of overbrugbaar te maken.  10 

 11 

De Studentenraad vraagt zich af waarom een vergevorderde visie op het onderwijs 12 

in de alliantie ontbreekt.  13 

Pien Beltman heeft aangegeven dat het goed is om deze vraag ook aan Prof. dr. Heineman 14 

voor te leggen. Vervolgens heeft zij op de vraag geantwoord dat het accent bij de alliantie ligt op 15 

de zorg en enigszins op het onderzoek wat de zorg op de voet volgt. Na de goedkeuring van de 16 

bestuurlijke fusie, zullen er plannen worden gemaakt voor de verschillende thema’s. Als er in de 17 

thema’s consequenties voor het onderwijs naar voren komen, zal dit aan de SR worden voorgelegd. 18 

De alliantie is een ingewikkeld proces, waarbij er bij elke stap nieuwe zijwegen in beeld komen. Om 19 

die reden wordt er nu voornamelijk gericht op de bestuurlijke fusie en de consequenties voor de 20 

zorg en het onderzoek.  21 

De Studentenraad heeft hierbij de vraag gesteld of het niet onnatuurlijk is om eerst 22 

bestuurlijk te fuseren en daarna pas naar de consequenties hiervan te kijken.  23 

 Wat de Studentenraad aandraagt is een dilemma waar ook OR mee worstelt. Pien Beltman 24 

heeft aangegeven het terecht te vinden als de SR hiervoor waarborgen inbouwt in de reactie die zij 25 

geven op het besluit.  26 

Pien Beltman heeft vervolgens aangegeven gehoord te hebben over het plan van de SR om 27 

zich mogelijk juridisch te laten adviseren. Zij geeft echter aan dat er geen advocaten zijn die zich 28 

specifiek richten op studentenraden en dat er weinig mensen gespecialiseerd zijn in de WHW. De 29 

advocaat van Van Doorne is bereid om de rechten van de SR in kaart te brengen. Daarnaast zou de  30 

SR met Prof. dr. Ravesloot en Prof. dr. Monique Jaspers kunnen spreken over wat de alliantie 31 

gaat betekenen voor de opleiding.  32 

Een goede weg voor onafhankelijk juridisch advies vindt Pien Beltman lastiger aan te geven, 33 

maar zij is wel bereid om hierover mee te denken.  34 

 35 

Het EVA maakt het mogelijk voor het AMC en VUmc om elkaar toegang te geven tot 36 

patiëntgegevens in het EVA. De Studentenraad hoort daarom graag of het in de toekomst 37 

mogelijk is voor studenten om op deze manier toegang tot meer patiëntgegevens te 38 

hebben waardoor er dus meer onderzoeksmogelijkheden zijn.  39 

Vooralsnog bestaat deze mogelijkheid niet. Voor patiëntgegevens zullen er allereerst twee 40 

databasen blijven bestaan. De database van het VUmc zal echter ook te raadplegen zijn in het 41 

AMC.  42 

 43 

De Studentenraad zou graag willen weten wat de toekomstige rolverdeling van de 44 

Raad van Bestuur wordt.  45 
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Er zijn hierover nog geen officiële besluiten genomen. Pien Beltman ziet echter in dat het voor 1 

de SR belangrijk is om te weten, in de brief zou de SR dan ook kunnen opnemen dat de SR een 2 

advies wil uitbrengen op de indeling van het decanaat. Als de SR nu al een inkijkje wil hebben in de 3 

rolverdeling zal de SR met Prof. dr. Levi en Prof. dr. Heineman moeten overleggen.  4 

De Studentenraad maakt zich zorgen over de werkdruk die gepaard gaat met de 5 

afname van het aantal personen in de RvB.  6 

Op dit moment is nog niet duidelijk of (delen) van de verschillende portfolio’s gedelegeerd 7 

zullen worden aan andere rechtspersonen.  8 

 9 

De Studentenraad van het AMC is zeer tevreden over de huidige samenwerking met 10 

de RvB en overige gremia. De Studentenraad zou deze vorm van samenwerking dan ook 11 

graag behouden. De Studentenraad zou graag een gezamenlijk overleg organiseren 12 

tussen de toekomstige RvB en de Studentenraad om de huidige werkwijze te bespreken 13 

en zo de wederzijdse verstandhoudingen te optimaliseren.  14 

Pien Beltman heeft aangegeven dat de RvB dit ook graag wil. De RvB voert nu technische 15 

overleggen met OR, dit zou mogelijk voor de SR ook geregeld kunnen worden. Op dit moment is 16 

echter onderwijs nog onderbelicht, maar zodra onderwijs aan bod komt is er veel mogelijk wat 17 

betreft overleg tussen RvB en de SR.  18 

 19 

De Studentenraad vraagt zich af wat de verhoudingen zijn nadat het VUmc 20 

bestuurlijk is gefuseerd met het AMC.  21 

De VU blijft bij het VUmc behoren en de UvA bij het AMC, er verandert dus in feite niets, 22 

behalve dat er een rechtspersoon tussen komt. Het mandaat van de vereniging is beperkt. Als de 23 

vereniging teveel invloed zou hebben, zou de fusie niet duurzaam zijn omdat een derde partij de 24 

fusie kan beperken. OCW is akkoord met de fusie omdat de invloed van de vereniging zo beperkt is. 25 

Pien Beltman zal de brief van 17 november van Jet Bussemaker hierover doorsturen. 26 

 27 

De Studentenraad vraagt zich af of het AMC nog fiscale gevolgen ondervindt van de 28 

alliantie en of dit in de toekomst mogelijk zal leiden tot verdere bezuinigingen die ten 29 

koste zullen gaan van het onderwijs.  30 

Men is in gesprek met de belastingdienst om van het VUmc en het AMC een viscale eenheid te 31 

maken, zodat er geen BTW betaald hoeft te worden over de diensten die over en weer geleverd 32 

gaan worden. Als de financiële gevolgen van de alliantie te groot zijn, kan dit een reden zijn om 33 

niet te fuseren.  34 

 35 

De Studentenraad zou graag willen weten binnen welk tijdsbestek de NZA een 36 

conclusie getrokken heeft.  37 

De NZA is op dit moment ook zelf bestuurlijk aan het veranderen, daardoor loopt de conclusie 38 

vertraging op. De NZA zal kijken of de medezeggenschap goed is meegenomen in het 39 

alliantieproces. De goedkeuring van NZA kan dus pas officieel gegeven worden als het 40 

medezeggenschapstraject is afgerond. Nu loopt het pre-notificatiegesprek. Momenteel verloopt het 41 

gesprek met de NZA parallel met de adviesaanvraag aan de medezeggenschapsraden. Als de NZA 42 

uiteindelijk goedkeuring zal geven, moet de alliantie nog formeel naar ACM, omdat ACM zal kijken 43 

naar de concurrentie in Nederland.  44 
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Er wordt niet verwacht dat een vergunning geweigerd wordt. Mocht dit wel zo zijn dan kan 1 

een bestuurlijke fusie niet plaatsvinden. Er zal dan een alternatieve manier van samenwerken 2 

gekozen moeten worden, maar dit is op de lange termijn geen optie. 3 

 4 

De Studentenraad hoort graag wanneer de tweede fase van het Due Delligence 5 

Onderzoek afgerond zal zijn en ontvangt graag de volledige verslaglegging daarvan.  6 

Het Due Deligence onderzoek zal starten op het moment dat de VU en het VUmc gesplitst zijn. 7 

Er zal dan gekeken worden naar de financiële som die zowel het AMC als het VUmc meenemen de 8 

alliantie in. Pien Beltman verwacht dat de uitkomst van het Due Deligence onderzoek aan de SR 9 

doorgegeven zou kunnen worden. Mocht het een geheime uitkomst zijn dan hoort de SR dit nog. 10 

Mogelijk zouden ook alleen de vertrouwelijke zaken uit het document gehaald kunnen worden.  11 

 12 

3. Nabespreken alliantie  

De Studentenraad heeft nagepraat over de antwoorden van Pien Beltman op de 13 

voorgelegde vragen.  14 

 15 

De Studentenraad is van mening dat het een goed idee is om een juridisch adviseur te 16 

spreken. De RvB heeft toegezegd dit te vergoeden. Juridisch advies acht de Studentenraad met 17 

name van belang voor advies over de rechten die de SR in het proces heeft. Deze rechten zou de 18 

advocaat van ‘van Doorne’ mogelijk wel kunnen schetsen. De Studentenraad zal in ieder geval 19 

contact opnemen met de advocaat.  20 

 21 

Er is gesproken over het feit dat het voor de studie Geneeskunde lastig is in te schatten wat 22 

de fusie voor gevolgen op het onderwijs zal hebben, omdat de master van Geneeskunde zich 23 

geheel in het zorgveld bevindt en dus mogelijk ook gevolgen ondervindt van veranderingen die 24 

in de zorg plaatsvinden. De Studentenraad vindt het van belang om daarom zoveel mogelijk 25 

betrokken te worden en wil ervoor waken dat veranderingen in de zorg consequenties hebben 26 

voor het onderwijs. Deze SR wil dan ook afbakenen in de advies- of instemmingsbrief dat de SR 27 

meegenomen zal worden in alles wat met onderwijs te maken zou kunnen hebben. 28 

 29 

De Studentenraad wil de kwaliteit van de samenwerking met de RvB behouden. In de brief 30 

zou de SR kunnen opnemen dat de SR het advies graag toelicht aan de RvB’s van de beide 31 

instellingen. Zo wil de SR laten zien dat hij zijn taak serieus neemt.  32 

 33 

Onno heeft het mandaat gekregen om op onvoorziene momenten in het alliantieproces 34 

zelfstandig keuzes te maken, wel vindt de SR het van belang dat hij zoveel mogelijk deelt met de 35 

Raad en waar het kan de SR via de mail vraagt om advies.  36 

  37 

4. Lana Siebelink 

Lana Siebelink en Matthijs de Rover zijn management trainees van het AMC. Het project 38 

´Amsterdam Health Campus´ is de gezamenlijke trainee-zomeropdracht. Het project wil in kaart 39 

brengen hoe in Amsterdam Zuid Oost de verschillende zorgopleidingen beter kunnen 40 

samenwerken.  Aan alle stakeholders wordt de visie gevraagd rondom dit thema en zo ook aan 41 

de SR.  42 



 

Pagina 6 ~ 8 

Notulen plenaire vergadering, 13 juli 2015 

 1 

Als eerste is aan de SR gevraagd waarin de SR mogelijkheid tot verbetering ziet als het gaat 2 

om de huidige situatie. Het volgende is door de SR aangedragen: 3 

- De communicatie van de organisatie aan studenten zou verbeterd kunnen worden  4 

- De studieadviseurs zouden een meer betrokken rol moeten aannemen 5 

- De faculteit zou qua voorlichting meer moeten aansluiten bij de vraag van de 6 

studenten. Hierbij gaat het ook juist om voorlichting over nieuwe ontwikkeling die 7 

buiten het eigen curriculum omgaan, zoals de nieuwe regeling voor studiefinanciering.  8 

- Het aantal docenten zou gereduceerd moeten worden, waardoor er minder overlap zit 9 

in de colleges  10 

- De faciliteiten zouden verbeterd moeten worden, hierbij gaat het o.a. over betere wifi, 11 

meer beschikbare computers, meer studieruimte en meer stopcontacten 12 

Vervolgens is er gebrainstormd over hoe de SR een nieuwe verbeterde Health Campus 13 

voor zich ziet: 14 

- De Health Campus zou een plek moeten zijn die uitnodigt tot leren. Dit betekent dat 15 

het een plek is met voldoende capaciteit, voldoende computers, werkplekken voor 16 

laptops, goede wifi, gratis toegang tot programma’s die tot hulp zijn bij het doen van 17 

onderzoek, voldoende stopcontacten. Maar ook een plek waar ruimte is voor 18 

ontspanning, goedkoop eten te krijgen valt, er sportfaciliteiten en muziekruimten zijn.   19 

- De Health Campus zou een afgesloten gebied moeten zijn waar enkel mensen komen 20 

die studie of werk-gerelateerd zijn.  21 

- De Health Campus zou ruimte moeten bieden voor studenten uit meerdere 22 

zorgdisciplines om zo al vroeg interdisciplinair samen te kunnen werken aan 23 

verschillende casussen.  24 

- Er zouden voldoende oefenruimtes aanwezig moeten zijn voor de klinische 25 

vaardigheden, net zoals het skills lab van de Universiteit van Groningen.  26 

- Voor de verbetering van de communicatie zou eventueel een app gebruikt kunnen 27 

worden, waarop de nieuwe highlights te vinden zijn. Een andere mogelijkheid is een 28 

soort intranet voordat de studenten op de blackboardpagina komen, waardoor de 29 

belangrijkste informatie in koppen wordt aangeboden. Een algehele visie op 30 

communicatie wordt nu gemist. Wel is er sinds kort 31 

www.student.uva.nl/geneeskunde, maar studenten zijn hier onvoldoende van op de 32 

hoogte.  33 

- Mogelijk zou een digitale werkplek gerealiseerd kunnen worden, waardoor een 34 

student ook thuis toegang heeft tot de applicaties van het AMC.  35 

De management trainees van het AMC zullen 16 juli in een overleg de brainstormsessies 36 

die gehouden zijn onder de stakeholders bespreken. Vanuit de informatie die 16 juli naar voren 37 

komt zal er een advies geschreven worden. Dit advies wordt besproken in een bijeenkomst met 38 

T&O waarna het uiteindelijke advies vorm zal krijgen. In een plenaire sessie zullen de 39 

stakeholders teruggekoppeld krijgen hoe het advies eruit ziet. Uiteindelijk wordt het advies 10 40 

september aan de opdrachtgevers gepresenteerd.  41 

Het advies kent geen kaders. Uiteindelijk zal het AMC kijken wat er (al) geïmplementeerd 42 

zou kunnen worden.  43 
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5. OER MI  

In de PV van 6 juli is besloten dat er geen coulanceregeling opgenomen gaat worden in de 1 

OER van Medische Informatiekunde. 9 juli is dit besproken met Prof. dr. Monique Jaspers. 2 

Momenteel wordt een nieuwe versie van de OER opgesteld, deze wordt allereerst naar de RvB 3 

gestuurd. De commissie Medische Informatiekunde heeft het mandaat gekregen om te reageren 4 

op de nieuwe versie.  5 

6. Informatieplan 

De brief over het meerjarenprogramma ICT en Onderwijs is geschreven. Deze brief is in dit 6 

vergaderstuk behandeld.  7 

 8 

 In de zin voor punt 1 staat dat De Studentenraad haar advies in detail heeft 9 

besproken. De Studentenraad is echter mannelijk, dus er zou hier moeten zijn dat 10 

De Studentenraad zijn advies in detail heeft besproken.  11 

De Studentenraad is verder akkoord met de brief zoals deze voorligt.  12 

 13 

7. Regels en richtlijnen MI  

De brief over de Regels en Richtlijnen EC Medische Informatiekunde is geschreven. Deze 14 

brief is in de vergadering behandeld.  15 

 16 

 De eerste opmerking die in Google Drive is geplaatst acht De Studentenraad niet 17 

terecht en hoeft niet doorgevoerd te worden.  18 

 De tweede opmerking die in Google Drive is geplaatst acht De Studentenraad niet 19 

terecht en hoeft niet doorgevoerd te worden.  20 

De Studentenraad is verder akkoord met de brief zoals deze voorligt.  21 

8. Post in/uit 

Post in/uit is niet behandeld.  22 

9. Doorlopen actielijst 

 Onno en Daan hebben de studentleden van de examencommissie Geneeskunde 23 

gesproken. De brief die ter toelichting aan de examencommissie gestuurd zou 24 

worden, is nog niet geschreven. 25 

 Onno is aanwezig geweest bij een gesprek tussen Mat Daemen, Prof. dr. Ravesloot 26 

en de afdeling anatomie. De afdeling anatomie wilde graag dat het huidige 27 

anatomie onderwijs in het curriculum behouden zou worden. Mat Daemen wilde 28 

anatomie ook opnemen in het nieuwe curriculum, maar niet het huidige 29 

onderwijs één op één overnemen. Uiteindelijk zijn de partijen tot elkaar gekomen. 30 

De afdeling anatomie gaat bezig met het schrijven van een nieuw plan om het 31 

anatomieonderwijs ook in het nieuwe curriculum tot zijn recht te laten komen. 32 

 Daan heeft gesproken met de RvA over hun meedenken met stukken betreffende 33 

de alliantie.  34 
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10. Vaststellen notulen 

De notulen zijn zonder wijzigingen goedgekeurd. In de notulen staat dat Prof. dr. Heineman 1 

mogelijk uitgenodigd zou worden voor de PV van 20 juli, dit gaat niet door. 16 juli zal de SR wel 2 

een gesprek hebben met Prof. dr. Heineman.  3 

11. Vaststellen agenda  

- 4 

12. Update DB 

- 5 

13. Update CSR 

- 6 

14. Update commissies  

- 7 

15. Punten PR update  

- 8 

16. WVTTK 

- 9 

17. Mededelingen 

- 10 

18. Rondvraag 

- 11 

19. Sluiting 

Onno heeft de vergadering om 20.16u gesloten.  12 

 13 

De eerstvolgende PV van de Studentenraad is op 17 augustus.   14 


