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Advies startdatum nieuwe master Geneeskunde

Geachte prof. dr. Peerdeman, leden van de Stuurgroep nieuwe master Geneeskunde,
De afgelopen maanden is, mede op basis van het advies van de Studentenraad, hard gewerkt
aan vele aspecten van de beslissing rondom de startdatum van de nieuwe master Geneeskunde.
De Studentenraad is in het algemeen zeer te spreken over dit proces. In het bijzonder de
frequentie waarin de gesprekken tussen prof. dr. A.S.P. van Trotsenburg en de Studentenraad
momenteel plaatsvinden, het communicatieplan dat nu voorhanden is en de herberekening van
de begroting. Er is dan ook aan veel van haar voorwaarden voldaan. Zij wil benadrukken dat zij
de manier waarop de afgelopen maanden is samengewerkt als zeer aangenaam en constructief
ervaren heeft. Desalniettemin is er naar haar mening aan één aanmerkelijke voorwaarde niet
voldaan, namelijk een plan voor de begeleiding van de studenten.
Hoewel zij dit punt als één van de voorwaarden heeft gesteld in haar eerste brief (kenmerk
U.19.47), nogmaals benoemd heeft in haar tweede brief (kenmerk U.19.53) en uiteindelijk zelf
met een eerste ruwe conceptversie gekomen is, is de urgentie en invulling van dit punt vanuit
de organisatie naar haar mening niet voldoende. Hoewel zij het belang erkent van het omzetten
van het voorlopige besluit over de startdatum naar een definitief besluit en hier ook actief naar
toe wil werken, ziet zij zich wederom genoodzaakt tot het volgende besluit.

Besluit
Negatief te adviseren omtrent het beoogde plan tot volgtijdelijke instroom nieuwe master
Geneeskunde met als startdatum 01-09-2021.

Op zeer korte termijn licht zij dit graag mondeling verder toe. De Studentenraad hoopt dan op
een constructieve manier met elkaar tot een plan te komen voor de begeleiding van onze
studenten.

Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens de studentenraad,

Daniëlle de Nobel
Voorzitter

Larissa Heideman
Vicevoorzitter

Marlinde van Eijk
Secretaris
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