
 
 

  

Geachte heer Kuijken, leden van de Raden van Toezicht, 
 

In uw brief (kenmerk: 2018.06.011) van 4 september 2018 vroeg u de Studentenraad om een advies 
te geven over verschillende punten omtrent de benoeming van leden van de Raad van Bestuur, te 
weten: 

- De profielschets voorzitter Raad van Bestuur VUmc/vicevoorzitter Raad van Bestuur AMC 
- De voorgenomen benoeming van Chris Polman 
- De profielschets van het nieuwe lid Raad van Bestuur VUmc en AMC 

 
De Studentenraad vindt het positief dat er in het kader van stabiliteit is gekozen om de functie van 
voorzitter Raad van Bestuur Vumc/vicevoorzitter Raad van Bestuur AMC intern op te vullen. De 
profielschets die ons is voorgelegd sluit goed aan bij onze verwachtingen van de invulling van deze 
functie. Het draagvlakgesprek met Chris Polman is als prettig ervaren en geeft de Studentenraad 
vertrouwen in zijn functioneren. Een kritische kanttekening hierbij is dat Chris Polman aangaf het 
komende jaar erg druk te krijgen met het uitvoeren van zijn functie en het houden van verschillende 
portefeuilles. De Studentenraad ziet graag dat Chris Polman genoeg tijd heeft voor de portefeuille 
Onderwijs en hoopt dat zijn andere taken hier niet mee interveniëren.  
 
Wat betreft het nieuwe lid van de Raad van Bestuur VUmc en AMC vindt de Studentenraad het zeer 
positief dat in de profielschets duidelijk de verbindende en communicatieve kwaliteiten van de 
kandidaat naar voren komen, zeker met het oog op de alliantie. Wij zouden graag zien dat aan de 
profielschets wordt toegevoegd dat de kandidaat affiniteit heeft met onderwijs, gezien het feit dat de 
alliantie en daaropvolgende lateralisaties ook belangrijke gevolgen zullen hebben voor de 
masteropleiding Geneeskunde.  
 
Naar aanleiding van het gesprek met Chris Polman en plenair overleg over de profielschetsen is de 
Studentenraad tot de volgende besluiten gekomen. 

De Studentenraad 

Besluit 
 
Positief te adviseren over de profielschets voorzitter Raad van Bestuur Vumc/vicevoorzitter Raad 
van Bestuur AMC.  
Positief te adviseren over de benoeming van Chris Polman als Raad van Bestuur Vumc/vicevoorzitter 
Raad van Bestuur AMC.  
Positief te adviseren over de profielschets nieuwe lid Raad van Bestuur VUmc en AMC 
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Immer tot toelichting bereid, 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Studentenraad, 
 
 
 
 
 
Liesanne van Veen    Sanne Evers   Maartje Serlé 
Voorzitter    Vicevoorzitter    Secretaris  
 
 


