
 

Aan: Raad van Bestuur Meibergdreef 15 
    1105 AZ Amsterdam 

 (020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva.nl 

studentenraad.nl/geneeskunde 

Datum 19 januari 2016          Ons kenmerk U.16.02 
Contactpersoon J.J. Determeijer E-mail studentenraad@amc.uva.nl 
Betreft Advies concept samenwerkingsovereenkomst AMC-VUmc 
             en hoofdstuk 2 bestuursreglement AMC 
 

Geachte prof. dr. Heineman, geachte leden van de Raad van Bestuur, 
 
Op 7 december j.l. ontving de Studentenraad de adviesaanvraag ‘concept samenwerkingsovereenkomst 
AMC-VUmc en hoofdstuk 2 van het bestuursreglement’.  Middels deze brief willen wij ons advies kenbaar 
maken. De Studentenraad 
 
besluit  
 
positief te adviseren, mits de opmerkingen in bijlage 1 in acht worden genomen. 
 
 
Uiteraard zijn wij tot toelichting op dit advies bereid. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de Studentenraad, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jim Determeijer      Lydia Schonewille 
 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
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1: Opmerkingen samenwerkingsovereenkomst AMC-VUmc en hoofdstuk 2 
bestuursreglement 
 

 
1. De Studentenraad heeft de afgelopen jaren ervaren dat de huidige vorm van samenwerking, met 

frequent overleg tussen de Studentenraad en vicedecaan én een laagdrempelige toegankelijkheid 
van zowel decaan als vicedecaan, erg goed werkt. Hij is van mening dat dit bijdraagt aan een 
vruchtbare samenwerking en de kwaliteit van medezeggenschap bevordert. De Studentenraad 
vindt het belangrijk dat deze samenwerking zowel op de korte als de lange termijn behouden 
blijft. In het gesprek met de Raad van Bestuur van 21 december 2015 is dit ook besproken. In dit 
gesprek is afgesproken dat de decaan directe gesprekspartner blijft van de Studentenraad met een 
frequentie die hoger is dan het wettelijk minimum en vergelijkbaar met de huidige frequentie van 
regulier overleg tussen Studentenraad en vicedecaan. De Studentenraad beschouwt dit als een 
belangrijke voorwaarde voor het behoud van de vruchtbare samenwerking. 
 

2. Gezien het feit dat de functie van een vicedecaan buiten de Raad van Bestuur een nieuw 
fenomeen is binnen het AMC is de Studentenraad erg benieuwd naar het mandaat van de 
vicedecaan. De Studentenraad wil betrokken worden bij het besluit over taakverdeling en mandaat 
van de vicedecaan, zoals vermeld in hoofdstuk 2 van het bestuursreglement in artikel 2.12.2, waar 
nu staat dat uitsluitend de Raad van Bestuur hier over gaat. 

 
3. In het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Studentenraad van 21 december 2015 heeft de 

Studentenraad aangegeven betrokken te willen worden bij de keuze van vicedecaan indien deze 
wordt aangesteld. De Raad van Bestuur heeft aangegeven het goed te vinden als een van de leden 
van de Studentenraad in de sollicitatiecommissie voor de vicedecaan zitting neemt. De 
Studentenraad waardeert deze toezegging, zeker omdat dit in lijn is met de afgelopen jaren waarin 
de Studentenraad betrokken is geweest bij de keuze voor de opleidingsdirecteur, de vicedecaan en 
de directeur van het IOO. 

 
4. In het kader van het evalueren van het functioneren van de Raad van Bestuur, vooral in relatie tot 

de Studentenraad, lijkt het de Studentenraad verstandig om eenmaal per jaar in gesprek te kunnen 
treden met de Raad van Toezicht. De Studentenraad waardeert het dat dit verzoek door de Raad 
van Bestuur bij de Raad van Toezicht wordt / is neergelegd. 

 
5. De Studentenraad complimenteert de makers van het document met het consequent afwisselen 

van de volgorde AMC-VUmc resp. VUmc-AMC. 
 

6. Op pagina 3 van het bestuursreglement staat een typefout bij punt 5, in de op een na laatste regel: 
‘de de [sic] raad van toezicht’. 

7. De Studentenraad ontvangt graag nog bijlage 7 van de samenwerkingsovereenkomst ter 
informatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


