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Betreft Advies beslismoment startdatum nieuwe master Geneeskunde 

       
Geachte prof. dr. Peerdeman, leden van de Stuurgroep nieuwe master Geneeskunde, 
 
Op 16 september jl. is ons kenbaar gemaakt wat het voorgenomen plan is omtrent de 
startdatum van de nieuwe master Geneeskunde. Gelijktijdig werd ook aangekaart dat bij u de 
wens ligt om dit besluit zo snel mogelijk nemen. De Studentenraad heeft zich daaropvolgend 
uitermate ingespannen om op korte termijn met haar advies te komen.  

Zij is dan ook content met het feit dat er, naar aanleiding van haar advies d.d. 27 
september 2019, de afgelopen weken meermaals op korte termijn overlegd kon worden met 
dhr. Van Trotsenburg en mw. Griffioen. Ook werd de welwillendheid tot het verstrekken van 
aanvullende informatie en het organiseren van een maandelijks overleg tussen de 
Studentenraad en dhr. Van Trotsenburg als zeer prettig ervaren. Eveneens heeft zij op 10 
oktober jl. een schriftelijke reactie op haar advies mogen ontvangen.  
 
Hoewel de Studentenraad de gesprekken en de uitgebreidheid van de schriftelijke reactie 
waardeert, heeft zij vernomen dat er wederom snel tot besluitvorming wordt overgegaan. 
Daarom ziet zij de noodzaak nogmaals schriftelijk haar advies kenbaar te maken, met name 
omdat zij de voorwaarden, zoals gesteld aan haar negatieve advies, niet beantwoord ziet. Dit 
gaat in het bijzonder om punt 3 van haar brief. 
 
Punt 3 (plan voor begeleiding van studenten, communicatieplan en begroting):  
Aan de voorwaarden zoals gesteld, is nog niet of nauwelijks voldaan. Hoewel er nu een 
tweewekelijks communicatie-overleg is, waar ook de Studentenraad bij aansluit, is hieruit nog 
geen concreet communicatieplan gekomen. Een voorstel voor begeleiding van de studenten en 
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een aangepaste begroting, rekening houdend met minder inkomsten vanuit de UvA op lange 
termijn en verhoogde implementatiekosten, heeft zij tot haar spijt nog niet mogen ontvangen.  
 
Hoewel dit eerder in haar advies d.d. 27 september 2019 als problematisch en onwenselijk is 
benoemd, ziet de Studentenraad nu wederom een proces van versnelde besluitvorming 
ontstaan waarin met hoge tijdsdruk beslissingen worden genomen. De Studentenraad is zich er 
terdege van bewust dat er veel verschillende belangen en emoties met dit besluit gemoeid zijn. 
Tevens ziet zij in dat er een groep mensen met veel expertise bijeengebracht is, welke een grote 
tijdsinvestering doet om dit project in goede banen te leiden. Desondanks is de Studentenraad 
van mening dat bij besluitvorming omtrent een onderwerp dat een dergelijk grote impact heeft 
op de studenten, het studentenperspectief nog niet voldoende is meegewogen. De 
Studentenraad vreest dat gebrek aan zorgvuldigheid en volledigheid ertoe zal leiden dat 
consequenties over het hoofd gezien worden omdat deze niet voldoende geanalyseerd zijn. 
Daarbij is zij met name van mening dat het gebrek aan een treffend communicatie- en 
begeleidingsplan voor de studenten een desastreuze impact zal hebben.       
 
De Studentenraad ziet het vertegenwoordigen van ruim 2000 studenten als een grote 
verantwoordelijkheid, zeker wanneer het om een besluit gaat dat een zeer omvangrijke invloed 
op zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de student zal hebben. Zij ziet zich 
dan ook genoodzaakt om bij haar negatieve advies te blijven, totdat er naar tevredenheid van de 
Studentenraad aan de door haar gestelde voorwaarden voldaan is. Hoewel de Studentenraad 
inziet dat er enige haast met deze beslissing gemoeid is, weegt dit voor haar niet op tegen de 
gevolgen.  
 
Ondanks de voorstelbare haast, belangen en emoties, doet de Studentenraad nogmaals een 
nadrukkelijk verzoek om haar negatieve advies dermate serieus te nemen en de besluitvorming 
rondom de startdatum van de nieuwe master Geneeskunde dan ook voor onbepaalde termijn 
uit te stellen, totdat er een helder communicatieplan, begeleidingsplan, begroting en 
consequentieanalyse op tafel liggen. 
 
Immer tot toelichting bereid, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens de studentenraad, 

 
 

 
 

Daniëlle de Nobel   Larissa Heideman  Marlinde van Eijk 
Voorzitter   Vicevoorzitter   Secretaris 
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