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Begrotingscyclus en benoeming Directeur IOO

Geachte prof. dr. Romijn, leden van de Raad van Bestuur,
De afgelopen weken heeft de Studentenraad twee situaties ervaren waarin wordt afgeweken
van de onderling vastgelegde afspraken. Graag licht zij beide zaken verder toe.

Begrotingscyclus
De Studentenraad wordt elk jaar meegenomen in de verschillende begrotingsonderdelen van
zowel het AMC als de UvA. Dit omvat een complex en tijdrovend proces waarin de
Studentenraad elk jaar veel inzet toont om de besteding van de onderwijsgelden voor haar
inzichtelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat de Studentenraad op een zodanig moment, dat
het nog zinvol is voor de besluitvorming, een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan het
begrotingsproces, is deze cyclus in 2016 in samenspraak met de Finance and Control staf van de
Raad van Bestuur uitgewerkt (U.16.15). Hierin is onder andere opgenomen dat de
Studentenraad adviesrecht heeft op de begroting van het Instituut van Onderwijs en Opleiden
en instemmingsrecht op de onderwijsonderdelen van de AMC begroting. Beide begrotingen
heeft zij echter niet ter advies dan wel instemming ontvangen. Graag ontvangt zij op korte
termijn beide stukken zodat zij alsnog haar instemmingsrecht kan uitoefenen.

Aanstelling Algemeen Directeur IOO
Op 13 november jongstleden ontving de Studentenraad het bericht dat prof. dr. Saskia
Peerdeman is aangesteld als Algemeen Directeur van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden
(IOO). De Studentenraad wil voorop stellen dat zij zeer tevreden is over de samenwerking met

en het functioneren van prof. dr. Peerdeman. Echter voelt zij zich wel genoodzaakt aan te
kaarten dat deze procedure niet verlopen is zoals in het Bestuursreglement AMC artikel 8.3.29
(goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 maart 2015) is vastgelegd. Volgens dit artikel
had de Studentenraad namelijk voorafgaand aan deze beslissing vertrouwelijk gehoord moeten
worden. De Studentenraad betreurt dit ten zeerste, zeker gezien zij nu niet eerder haar zorgen
heeft kunnen uiten over de tijd die prof. dr. Peerdeman kan besteden aan haar nieuwe functie in
combinatie met haar huidige werkzaamheden als vicedecaan en neurochirurg. De
Studentenraad zou het betreuren als blijkt dat zij over onvoldoende tijd beschikt om deze
nieuwe functie, zeker gezien de huidige problematiek binnen het Onderwijsinstituut, naar
ieders wens te vervullen. Hoewel zij dus nadrukkelijk geen vraagtekens zet bij het functioneren
van prof. dr. Peerdeman, voorziet zij wel dat deze nieuwe functie mogelijk te veel tijd en energie
benodigd en had zij dat graag voorafgaand aan de aanstelling in een vertrouwelijke consultatie
besproken. Graag maakt zij een afspraak om de uitwerking van het Bestuursreglement te
evalueren zodat dusdanige miscommunicatie in het vervolg kan worden voorkomen. Daarnaast
ziet zij zich graag door de Raad van Bestuur overtuigd van het feit dat het combineren van deze
functie in combinatie met haar andere werkzaamheden haalbaar is en niet zal leiden tot
verminderde uitvoerbaarheid van beide belangrijke functies.
Concluderend ziet de Studentenraad een ontwikkeling die zij allerminst wenselijk acht,
namelijk het niet naleven van de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het Bestuursreglement
AMC en de verstuurde brief met kenmerk U.16.15. Zij ziet uw reactie dan ook graag tegemoet.
Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens de studentenraad,
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