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Bijlage(n) 1 

Betreft Advies concept begroting Faculteit der Geneeskunde 2022 

       

Geachte prof. dr. Romijn, leden van de Raad van Bestuur, leden van de gemeenschappelijke 
vergadering, 
 

Op 15 september j.l.is de Studentenraad om advies gevraagd omtrent de conceptbegroting van 

de Faculteit der Geneeskunde 2022.  

 

De Studentenraad heeft net als voorgaande jaren enkel een wenselijke nulbegroting ontvangen. 

Omdat de Studentenraad om advies gevraagd is over een wenselijke nulbegroting en geen zicht 

heeft op de daadwerkelijke verdeling van de financiële middelen, is ze niet in staat om 

inhoudelijk advies te geven.  

 

De Studentenraad loopt al jaren tegen de wenselijke nulbegroting van de Faculteit der 

Geneeskunde aan. In 2020 heeft de Studentenraad daarom een voorstel gedaan over de 

begrotingscyclus, waarbij ze iedere september inzage zou krijgen in de begroting van het 

Instituut Onderwijs en Opleiden. Dit is terug te lezen in bijlage 1. Hiermee zou zij inzage krijgen 

in de daadwerkelijke verdeling van de financiële middelen omtrent het organisatorische deel 

van het onderwijs. Tot op heden heeft de Studentenraad echter nog geen inzage gekregen in 

deze begroting, aangezien deze nog niet af is.  

 

Wat betreft de baten van de facultaire begroting is de Studentenraad opgevallen dat er een 

discrepantie zit in de matchingsbudgetten van het landelijke allocatiemodel en die van de UvA. 

De Studentenraad ziet graag dat de herijking van het allocatiemodel van de UvA vóór de start 

van het academisch jaar 2023-2024 heeft plaatsgevonden.  
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Tevens merkt de Studentenraad op dat de deadline gegeven voor het uitbrengen van haar 

advies dusdanig laat was, dat er realistisch gezien geen mogelijkheid is om haar advies mee 

te nemen. Daarom ziet zij graag dat de deadline bij de volgende adviesaanvragen op een 

redelijke termijn gezet wordt.  

Besluit 

De Studentenraad is om advies gevraagd omtrent de concept begroting van de Faculteit der 

Geneeskunde 2022. Gezien zij alleen een wenselijke nulbegroting heeft ontvangen, kan zij hier 

niet over adviseren en is daardoor genoodzaakt om negatief te adviseren. De Studentenraad 

gaat ervan uit dat zij, in overeenstemming met haar wettelijke adviesrecht, nog voor het 

definitieve oordeel over de UvA-begroting een reële begroting zal ontvangen, zodat zij wezenlijk 

gebruik kan maken van haar adviesrecht over de begroting. Daarnaast ziet de Studentenraad 

graag een voorstel voor een oplossing over de lange termijn. 

 

 

Immer tot toelichting bereid, 

 

Namens de studentenraad, 

 

 

 

 

Aniek Spil    Stan de Ronde   Tosca Manrique Hehl 

Voorzitter   Vicevoorzitter   Secretaris 
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CC:  Ondernemingsraad, Centrale Studentenraad UvA, het Instituut voor Onderwijs en Opleiden 

(IOO), Saskia Peerdeman (vice-decaan) 


