
 

 

 

 

Aan: Raad van Bestuur Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

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

studentenraad.nl/geneeskunde 

Datum 27 juli 2016         Ons kenmerk U.16.15 
Contactpersoon J.J. Determeijer E-mail studentenraad@amc.uva.nl 

Betreft Voorstel begrotingscyclus Studentenraad 
 

 

Geachte Raad van Bestuur, Geachte drs. van den Maagdenberg, 
 
Sinds een jaar wordt de Studentenraad meegenomen in verschillende begrotingsonderdelen van het AMC. 
Omdat de rol van de Studentenraad onduidelijk was en de onderdelen complex waren, ging dit proces niet 
zoals gehoopt. De Studentenraad zag daarom de noodzaak een jaarlijkse cyclus te schetsen, waarin de 
momenten van advies en inspraak binnen de begroting worden opgenomen. Hierin hebben wij gelet op de rol 
die de Studentenraad zou moeten vervullen, de begeleiding en de tijd die hij nodig zal hebben om tot een 
gedegen advies te komen. Het doel is steeds om ervoor te zorgen dat de Studentenraad een betekenisvolle 
bijdrage kan leveren aan het begrotingsproces, op een moment dat het zinvol is voor de besluitvorming. 
Zodoende heeft de Studentenraad in gesprek met de RvB staf Finance & Control deze cyclus en de rol van de 
Studentenraad uitgewerkt. Deze uitwerkingen zijn te vinden in de bijlage. 
 
Immer tot toelichting bereid,  
 
Namens de Studentenraad,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jim Determeijer       Jason Biemond 
Voorzitter       Vicevoorzitter 
 
 
 
Bijlagen: 

- Bijlage 1: Begrotingscyclus 

- Bijlage 2: Toelichting  

 



 

 

 

Bijlage I: Begrotingscyclus  

  



 

 

 

Bijlage II: Toelichting begrotingscyclus 
 
In Bijlage 1 wordt de tijdlijn geschetst uitgaande van een academisch jaar, aangezien de Studentenraad dan wordt 
opgevolgd door de nieuwe studentenvertegenwoordigers. De opvolgers zijn echter vanaf mei al bekend, dus er bestaat 
enige overlap. Zij kunnen vanaf dan betrokken worden bij het proces. Wij hopen optimaal van deze overdracht gebruik 
te maken door onze opvolgers te helpen bij de eerste begrotingen. Zij zullen echter gedurende het gehele traject 
voldoende training en uitleg moeten krijgen om een gedegen advies te kunnen uitbrengen. De tijdsplanning dient gezien 
te worden als globale planning. Elk jaar verloopt het proces net anders, dus elk jaar dient er afstemming plaats te vinden. 
Dit zal gedaan worden in mei en augustus. Het eerste moment van afstemming zal gebruikt worden om het proces 
rondom de kaderbrief te bespreken. Idealiter zijn bij deze bespreking ook alvast de nieuwe leden van de Studentenraad 
aanwezig.  
Het tweede moment van afstemming zal gebruikt worden om het proces rondom de IOO begroting en de facultaire 
begroting te bespreken. Dit moment geldt voor de nieuwe Studentenraad ook als inwerkmoment. Er zal tevens bepaald 
worden wanneer het advies van de Studentenraad binnen moet zijn. Indien gewenst, is er nog de mogelijkheid tot een 
derde gesprek in november. Dit kan gebruikt worden voor de facultaire en AMC begroting. 
 
Begroting van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden 
 

Tijdspad In augustus wordt de Studentenraad betrokken in het proces en formuleert hij 
in de opvolgende 2 maanden een advies. De begroting zal worden vastgesteld in 
oktober. 

Contactpersoon De financieel directeur van het IOO 

Inhoud begroting De IOO begroting bevat een groot deel van de onderwijs uitgaven en gaat daar 
tot in redelijk detail op in. Hierin is een deel van de prioritering in het onderwijs 
terug te vinden. 

Rol en begeleiding van de 
Studentenraad 

Met de wisseling van de Studentenraad is het belangrijk dat de nieuwe 
studentenvertegenwoordigers uitleg krijgen over het financiële systeem van het 
AMC en de UvA.  
De Studentenraad kan bij de IOO begroting de prioriteiten van de student 
aangeven en de speerpunten uit de kaderbrief terugvinden. 

Soort Recht Adviesrecht 

 
 
Sleutels Docent Belasting Uren (DBU’s) 
 

Tijdspad  De sleutels worden niet elk jaar opnieuw vastgesteld. Mocht de Studentenraad 
het niet eens zijn met sleutels, dan kan hij dit op eigen initiatief aangeven bij het 
IOO, wanneer ook de IOO begroting besproken wordt. Hierbij moet in 
gedachten gehouden worden dat de sleutels pas voor het daarop volgende 
collegejaar aangepast kunnen worden. 
Wanneer de Studentenraad het niet eens is met de hoogte van het bedrag van 1 
DBU, kan hij dit aankaarten bij de RvB. 

Contactpersoon De financieel directeur van het IOO 

Inhoud begroting Hierin worden de verdeelsleutels vastgelegd die bepalen hoeveel DBU’s een 
afdeling krijgt voor het geven van een bepaald onderwijsonderdeel. 

Rol en begeleiding van de 
Studentenraad 

De Studentenraad geeft zijn advies over het aantal DBU’s dat tegenover een 
bepaald onderwijsonderdeel staat. 

Soort Recht Adviesrecht 



 

 

 

Facultaire begroting 
 

Tijdspad Begin september wordt de Studentenraad betrokken in het proces en 
formuleert hij in oktober een advies. De begroting zal worden vastgesteld eind 
oktober. 

Contactpersoon RvB-staf Finance & Control 

Inhoud begroting De facultaire begroting bestaat uit inkomsten die afkomstig zijn van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitgaven zijn niet 
aangegeven op de facultaire begroting. Onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg 
zijn binnen het AMC zo verweven dat het splitsen van deze uitgaven niet 
mogelijk is. Bij de facultaire begroting wordt een tussenstand van het 
instellingsplan bijgevoegd. 

Rol en begeleiding van de 
Studentenraad 

Door de afwezigheid van de uitgaven is deze begroting niet heel informatief 
voor de Studentenraad. De Studentenraad moet hier echter wel naar gekeken 
hebben in verband met de behandeling van de UvA-brede begroting zelf. 

Soort Recht Adviesrecht 

Extra informatie SR ’15-’16 heeft besloten ‘onthouding’ te stemmen bij de facultaire begroting. 
Zoals bij inhoud staat, bevat deze begroting niet de informatie waarover de 
Studentenraad graag beschikt. Daarom is er afgesproken dat de raad wordt 
meegenomen in de andere processen, vandaar deze brief. Het staat elke raad 
vrij om te stemmen wat hij wil, maar het is goed om dit proces in het 
achterhoofd te houden. 

 
 
AMC begroting 
 

Tijdspad Eind oktober wordt de Studentenraad betrokken in het proces en formuleert hij 
in november een advies. De begroting zal eind december worden vastgesteld. 

Contactpersoon RvB-staf Finance & Control 

Inhoud begroting De AMC brede begroting geeft op hoofdlijnen aan waar het geld in het AMC 
naartoe gaat.  

Rol en begeleiding van de 
Studentenraad 

De AMC brede begroting is te complex en te veel op hoofdlijnen om concrete 
plannen en keuzes in terug te vinden. De Studentenraad krijgt uitleg van de 
afdeling Finance & Control hoe de keuzes uit de kaderbrief en de input van de 
Studentenraad terug te vinden zijn in de begroting. De begroting dient hier als 
toetsing. Daaropvolgend stemt de Studentenraad wel of niet in met de keuzes 
die zijn gemaakt in de begroting ten aanzien van de onderwijsonderdelen. 

Soort Recht Instemmingsrecht op de onderwijsonderdelen 

 
  



 

 

 

 
Kaderbrief / Input SR op begrotingsprocessen 
 

Tijdspad Eind juni gaat de Studentenraad om tafel met de contactpersonen om het 
proces te bespreken, halverwege juli wordt de input op de begroting besproken 
met de contactpersonen en daaropvolgend wordt eind juli het advies van de 
Studentenraad verstuurd. Hierbij wordt rekening gehouden met de kaderbrief 
die in augustus vastgesteld wordt. 

Contactpersoon RvB-staf Finance & Control en financieel directeur IOO 

Inhoud begroting In de Kaderbrief worden de financiële doelstellingen van het aankomende jaar 
opgenomen. 

Rol en begeleiding van de 
Studentenraad 

Er is lang gesproken over hoe de Studentenraad input moet leveren op de 
kaderbrief. De kaderbrief is erg algemeen. Het is dan ook lastig om praktische 
punten van de Studentenraad daarin te verwerken. Daarom is er afgesproken 
dat de Studentenraad bedenkt wat hij belangrijke speerpunten vindt voor 
volgend jaar en kaart deze aan bij de contactpersonen. In samenspraak wordt er 
gekeken waar deze speerpunten het beste opgenomen kunnen worden. Dit kan 
bijvoorbeeld de kaderbrief, de IOO begroting, de innovatieprojecten of de 
DBU verdeling zijn. Andere mogelijkheden komen minder voor, maar blijven 
mogelijk. Op deze wijze kan de Studentenraad aangeven wat belangrijk is voor 
aankomend jaar op gebied van onderwijs. 

Soort Recht Adviesrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


