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Betreft Advies verlengde benoeming opleidingsdirecteur ad interim 

       

      
Geachte prof. dr. J.A. Romijn, leden van de Raad van Bestuur, 

 

Op 27 augustus 2021 hebben wij uw brief (kenmerk 21.02.222) betreffende de 

adviesaanvraag verlenging benoemingstermijn opleidingsdirecteur Geneeskunde 

ontvangen. Hierin heeft u ons advies gevraagd betreffende de verlenging van de 

benoeming van prof. dr. S.M. Peerdeman voor deze functie. De Studentenraad heeft deze 

aanvraag besproken en is tot het volgende advies gekomen.  

 

De Studentenraad is positief in het kader van de continuïteit en het overzicht. Momenteel 

heeft de opleiding te maken met vele ontwikkelingen zoals de coronacrisis, de nieuwe 

master Geneeskunde Epicurus en de opvolging van de aanbevelingen van het 

evaluatierapport van de bachelor Geneeskunde Epicurus. Hierbij ziet de Studentenraad het 

belang in van het behouden van zoveel mogelijk  stabiliteit binnen de opleiding. Ook 

waardeert de Studentenraad de inzet die prof. dr. S.M. Peerdeman de afgelopen jaren heeft 

getoond voor het onderwijs. De Studentenraad steunt dan ook het besluit tot de verlenging 

van de benoeming van prof. dr. S.M. Peerdeman als tijdelijke opleidingsdirecteur 

Geneeskunde-UvA. 

 

De Studentenraad plaatst hier echter wel een kanttekening bij. Door de meerdere functies 

van prof. dr. S.M. Peerdeman, is ze zowel betrokken bij de financiën van het onderwijs 
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evenals de kwaliteit van het onderwijs. De Studentenraad ziet hier een 

belangenverstrengeling in. Daarom wil ze expliciet benoemen dat ze een verlenging van de 

benoeming van prof. dr. S.M. Peerdeman als opleidingsdirecteur na 1 maart 2022 afraadt. 

Vanaf 1 maart 2022 ziet de Studentenraad dan ook graag dat de nu beoogde samenstelling 

van het managementteam bachelor en het managementteam master in werking zal gaan, 

waarbij dr. G.E. Linthorst als opleidingsdirecteur van de bachelor Geneeskunde zal 

fungeren en prof. dr. P.S.P. van Trotsenburg als opleidingsdirecteur van de master 

Geneeskunde. 

 

Besluit 

Concluderend besluit de Studentenraad positief te adviseren ten aanzien van verlenging van de 

benoeming van prof. dr. S.M. Peerdeman als tijdelijke opleidingsdirecteur Geneeskunde-UvA, 

met als kanttekening dat er uiterlijk 1 maart 2022 een vervanger gevonden is.  

 

 

Immer tot toelichting bereid, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de studentenraad, 

 

 

 

  

 

 

Aniek Spil   Stan de Ronde   Tosca Manrique Hehl 

Voorzitter   Vicevoorzitter   Secretaris 
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