-----Oorspronkelijk bericht----Van: m.j.oosterbaan@minocw.nl [mailto:m.j.oosterbaan@minocw.nl]
Verzonden: Monday, January 26, 2004 10:32 AM
Aan: stienstrah@cas.minbzk.nl
CC: m.j.oosterbaan@minocw.nl
Onderwerp: RE:

Dag Hetty,
Hartelijk dank voor dit laatste berichtvan Dick. Ook ik zie geen
belemmeringen om deze handeling zo op te nemen.
Groet en tot ziens, Tine

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Hetty Stienstra [mailto:stienstrah@cas.minbzk.nl]
Verzonden: maandag 26 januari 2004 9:32
Aan: Oosterbaan, Tine
Onderwerp: FW:

Dag Tine,
Hierbij het laatste antwoord van Dick op de nieuwe handeling.

Groet
Linda, Shamy en Hetty
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Dick Kaajan [mailto:dick.kaajan@nationaalarchief.nl]
Verzonden: Wednesday, January 21, 2004 3:01 PM
Aan: 'Hetty Stienstra'
Onderwerp: RE:

Beste Hetty,
Bedankt voor jouw reactie. Met deze toevoeging in het opmerkingenveld
lijkt me de periodisering voldoende te zijn onderbouwd.
Hartelijke groeten,
Dick
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Hetty Stienstra [mailto:stienstrah@cas.minbzk.nl]
Verzonden: woensdag 21 januari 2004 14:53
Aan: 'Dick Kaajan'; 'm.j.oosterbaan@minocw.nl'
Onderwerp: RE:

Beste Dick,
Een echte grondslag op basis waarvan deze handeling plaats vindt hebben
we niet kunnen vinden in de stukken. Wel hebben we in de stukken een
rapport gevonden : Tweede rapport van de Affiliatie-adviescommissie,
augustus 1974. Hierin stond informatie over de uitvoering van deze
handeling. Als beginperiode hebben we het jaar van instelling van de
affiliatie commissie genomen. Dit om te voorkomen dat we niet achteraf
de handelingsperiode hoeven te wijzigen. We hebben de dossiers nog een
keer doorgenomen en bij het veld opmerkingen in de nieuw geformuleerde
handeling extra context toegevoegd.
Ter informatie hebben we een copie van deze mail ook naar Tine gestuurd.

Actor
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Handeling
032Het goedkeuren van affiliatie-overeenkomsten tussen universiteiten
(faculteiten der geneeskunde) en niet-academische ziekenhuizen

Periode:
1968 -

Product:
Ministerieel besluit

Bron:
Tweede rapport van de Affiliatie-adviescommissie, augustus 1974

Waardering:
B

Opmerking:
Affiliatie is een samenwerkingsverband tussen een universiteit en een

niet-academisch ziekenhuis waarbij een deel van de opleiding tot
(basis)arts buiten de universiteit plaatsvindt in het niet-academisch
ziekenhuis.
De aanleiding voor de affiliatie lag in het ontstane gebrek aan
co-assistentplaatsen in de academische ziekenhuizen door de grote
toename van het aantal studerenden geneeskunde.
Bij beschikking van 11 november 1968 werd door de minister van Onderwijs
en Wetenschappen samen met de staatssecretaris van het Ministerie van
Sociale Zaken en Volksgezondheid een Affiliatie-adviescommissie
ingesteld. Deze commissie adviseerde de ministers over te stellen
richtlijnen voor affiliatie-overeenkomsten,
De commissie bracht op 22 april 1970 haar eerste rapport uit, gevolgd
door een tweede rapport op 10 augustus 1974

Voorlopig nummer in het BSD
RIO 55 Wetenschappelijk Onderwijs, handeling 541

Plaatsing in het RIO
RIO 55: Hoofdstuk 5.7.3, voor handeling 186

Interne opmerking:

Groet,

Linda, Shamy, Hetty

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Dick Kaajan [ <mailto:dick.kaajan@nationaalarchief.nl>
mailto:dick.kaajan@nationaalarchief.nl]
Verzonden: Wednesday, January 21, 2004 1:13 PM
Aan: 'Hetty Stienstra'
Onderwerp: RE:

Beste Hetty,
Ik ga akkoord met de tekst en de waardering. Wel vroeg ik me af of je
niet een precieze datum kunt aangeven van het ministerieel besluit om te
beargumenteren waarom de periodisering met 1968 begint.

Hartelijke groeten,
Dick
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Hetty Stienstra [ <mailto:stienstrah@cas.minbzk.nl>
mailto:stienstrah@cas.minbzk.nl]
Verzonden: woensdag 21 januari 2004 11:09
Aan: 'm.j.oosterbaan@minocw.nl'; 'dick.kaajan@nationaalarchief.nl'
Onderwerp:

Dag Dick en Tine

Tijdens de bewerking hebben we dossiers aangetroffen waarvoor geen
handelingen zijn geformuleerd in het beleidsterrein wetenschappelijk
onderwijs. Hiervoor hebben wij een nieuwe handeling geformuleerd. Gezien
de hoeveelheid dossiers met dit onderwerp zijn wij gebaat bij een snelle
beslissing over de waardering van deze handeling.
Hieronder volgt de nieuwe handeling:
Actor
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Handeling
032Het goedkeuren van affiliatie-overeenkomsten tussen universiteiten
(faculteiten der geneeskunde) en niet-academische ziekenhuizen

Periode:
1968 -

Product:
Ministerieel besluit

Bron:
Tweede rapport van de Affiliatie-adviescommissie, augustus 1974

Waardering:

B

Opmerking:
Affiliatie is een samenwerkingsverband waarbij een deel van de opleiding
tot arts buiten de universiteit plaatsvindt in een niet-academisch
ziekenhuis.
De kosten worden vergoed door de universiteit.

Voorlopig nummer in het BSD
RIO 55 Wetenschappelijk Onderwijs, handeling 541

Plaatsing in het RIO
Hoofdstuk 5.7.3, voor handeling 186

Interne opmerking:

Met vriendelijke groeten,
Shamy, Linda en Hetty

Hetty Stienstra
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