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Betreft advies facultaire begroting

Geachte prof. dr. Levi, leden van de Raad van Bestuur,
Sinds één jaar mag de Studentenraad FdG advies geven op de begroting van de Faculteit der Geneeskunde.
Om een goed advies te kunnen geven heeft de Studentenraad zowel de inkomsten als de uitgaven nodig. De
begroting van de Faculteit der Geneeskunde bevat echter alleen de inkomsten en niet de uitgaven. In de
afgelopen weken heeft de Studentenraad uitgebreid gesproken met de financiële afdeling van het AMC en
de Raad van Bestuur. Deze gesprekken hadden als doel duidelijkheid in het proces van de begroting te
scheppen. Aan de hand van de gesprekken en de suggesties van onze gesprekspartners heeft de
Studentenraad een beslissing gemaakt. De Studentenraad,

Besluit
zich te onthouden van advies, maar wijst u op de opmerkingen in de bijlage.
In het huidige begrotingsproces komt de controlerende en initiërende functie van de Studentenraad niet
goed tot haar recht. Met de voorwaarden in de bijlage hoopt de Studentenraad een systeem te creëren
waardoor de Studentenraad adequaat en tijdig meegenomen wordt in het begrotingsproces.
Met vriendelijke groet,
Namens de Studentenraad ‘15/’16,

Jim Determeijer

Jason Biemond

Voorzitter

Vicevoorzitter

Bijlage
Inzage en advies AMC-begroting
De Studentenraad mag advies geven over de onderwijsgerelateerde uitgaven. Normaliter staan deze uitgaven
in de facultaire begroting, om deze rede heeft een Studentenraad aan de UvA adviesrecht op deze begroting.
De facultaire begroting van het AMC bevat echter geen uitgaven. De uitgaven van het AMC zijn vanwege
het overlappende karakter van de ziekhuispijlers niet uitgesplitst in onderwijs, patiëntenzorg en onderzoek.
De Studentenraad kan dus geen advies geven over de uitgaven via zijn adviesrecht op de facultaire
begroting. De Studentenraad ziet echter wel een andere oplossing om zijn controlerende rol rond de
onderwijsuitgaven te vervullen. In de AMC-begroting zelf staan namelijk wél alle onderwijsgerelateerde
uitgaven. In de AMC-begroting zou de mogelijkheid liggen om de uitgaven van het onderwijs te controleren
en daarover advies te geven. De Studentenraad vindt het daarom essentieel inzicht te krijgen in de begroting
van het AMC en daarop volgend advies te kunnen geven. Hiermee kan de Studentenraad uitgaven voor
onderwijs nagaan en de juiste prioritering voor onderwijs binnen de begroting te waarborgen.
Kaderschets
Door de informatie verkregen in een gesprek met Frida van den Maagdenberg en Roos Leber hebben wij
begrepen dat in voorbereiding op de begroting rond juni/juli een kaderschets wordt opgesteld. Deze
kaderschets geldt als leidraad voor het opstellen van de begroting. De Studentenraad wordt echter niet
meegenomen in dit proces en kan op dit moment slechts een oordeel vellen bij de afgeronde begroting. De
Studentenraad ziet zich graag meegenomen worden bij het opstellen van de kaderschets op de volgende
wijze:
1. Een uitleg in persoon aan de Studentenraad hoe de kaderschets in zijn werk gaat en hoe hij er op
dat moment uit ziet.
2. De Studentenraad krijgt de kans om zelf punten aan te leveren voor de kaderschets.
3. De Studentenraad krijgt een uitgebreide uitleg wanneer een ingediend punt ten dele of geheel
afgewezen wordt.
4. De Studentenraad krijgt de kans om vragen te stellen over de punten in de kaderschets.
Hiermee hoopt de Studentenraad een constructieve bijdrage te kunnen leveren vroeg in het proces van de
begroting.
Uitleg van begroting
Op basis van de kaderschets zal er een begroting worden opgesteld. De Studentenraad acht het
noodzakelijk dat de kaders die gesteld zijn omtrent het onderwijs gecontroleerd kunnen worden. De
Studentenraad heeft echter te weinig ervaring om de begroting zorgvuldig na te lopen en ziet graag dat er
hulp wordt geboden bij het bekijken van de begroting. Hierbij is het doel de eerder geschetste kaders in de
begroting terug te vinden. Met het recht op advies op de begroting en uitleg van de begroting zal de
controlerende functie van de Studentenraad aangaande de begroting volledig tot zijn recht komen.
Proces standaardiseren
De Studentenraad is van mening dat een gestandaardiseerde procedure de basis kan leggen voor de
toekomst. Hierin komt de functie van de Studentenraad op het juiste moment en toepasbaar aan de orde,
waardoor we een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs. Wij stellen dan ook voor om aan het
eind van dit academisch jaar zorgvuldig te evalueren en eventuele verbeterpunten te signaleren en aan te
pakken. Uiteindelijk hoopt de Studentenraad deze herstructurering samen met de Raad van Bestuur en de
financiële afdeling door te voeren en hier ook vastgelegde afspraken over te maken. Zo is voor elke partij in
de toekomst duidelijk hoe het begrotingsproces verloopt.

