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Het is vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2018:466) dat de Wob geen verplichting
bevat om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de
mate van inspanning. Echter, het verstrekken van gegevens die in een database voorhanden zijn,
dient niet te worden aangemerkt als het vervaardigen van gegevens die niet in bestaande documenten
zijn neergelegd, zo bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar
uitspraak van 11 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2285). Dat de gegevens niet met een enkele druk op
de knop of een schermafdruk kunnen worden verstrekt, maakt niet dat sprake is van het vervaardigen
van een document. Daarbij is van belang dat er geen sprake is van het creëren van nieuwe gegevens
door berekening, maar van het door middel van een eenvoudige ordening printen van gegevens die
reeds voorhanden zijn.
Gelet op het voorgaande maakt het College de door u gevraagde gegevens openbaar. De gegevens
vanaf 2015 zijn opgenomen in het softwareprogramma CRIP (Control Room Internship Planning),
dat door de Faculteit der Geneeskunde wordt gebruikt om de toewijzing van startdata voor de master
in kaart te brengen en planningen te maken voor de toekomst. Voor wat betreft de jaren 2012-2014 is
gebruik gemaakt van losse overzichten van de onderwijsadministratie. Hoewel deze gegevens niet in
de database zijn opgenomen en er daarmee geen sprake is van het slechts printen van deze gegevens,
besluit het College deze coulancehalve toch in het overzicht op te nemen, nu de gevraagde gegevens
voorhanden zijn. Voor wat betreft de jaren 2010 en 2011 geldt dat hiervan geen (betrouwbare)
gegevens met betrekking tot de wachttijden, bewaard zijn gebleven. De gegevens over de jaren
2012-2020 zijn nu vastgelegd in het volgende document:

a. Tabel 1.
Het College merkt daarbij op dat in de tabel met uitzonderingen en aangepaste programma’s geen
rekening is gehouden. Voorts acht het College van belang te vermelden dat de definitie die de
opleiding Geneeskunde voor de wachttijd hanteert, is:
de tijd tussen de eerste dag van de maand nadat de student een startdatum voor zijn
masterprogramma heeft ontvangen, en het moment dat de student daadwerkelijk kan starten met de
masteropleiding. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de student gebruik maakt van alle flexibele
opties die voorafgaand aan de overige curriculumonderdelen gevolgd kunnen worden, én dat al die
curriculumonderdelen aansluitend worden gevolgd.
Dit betreft onvrijwillige wachttijd. Flexibele opties zijn het keuzeonderwijs en de wetenschappelijke
stage. De wachttijd voor de coschappen is de tijd tussen de eerste dag van de maand nadat de
student een startdatum voor zijn masterprogramma heeft ontvangen, en het moment dat de student
kan starten met de coschappen. Van vrijwillige wachttijd is sprake wanneer studenten er voor kiezen
om de curriculumonderdelen die voorafgaand aan de coschappen kunnen worden gevolgd, niet op
dat moment te volgen.
3. Kopieerkosten
Conform het tweede lid van de Regeling kopieerkosten bij een verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur Universiteit van Amsterdam bedraagt de vergoeding voor minder dan 6
kopieën: € 0,00.
Dit Wob-verzoek betreft het verstrekken van 1 kopie van een document, derhalve bedraagt de
verschuldigde vergoeding € 0,00.
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