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1. De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG)
De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) is een medezeggenschapsorgaan dat gevraagd en
ongevraagd adviezen kan geven over de kwaliteit van het onderwijs; dat wil zeggen de inhoud van
het onderwijs en de bijbehorende logistiek. In de opleidingscommissie zijn studenten en docenten
vertegenwoordigd en de OCG wordt ondersteund door het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en
Opleiden (WIOO). De vertegenwoordiging is paritair: er zijn evenveel studentleden als docentleden.
Adviezen van de OCG zijn gericht aan het bestuur van de opleiding en worden ter kennisname naar
de Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) gezonden. Van het bestuur wordt verwacht deze
adviezen te wegen en te vertalen in maatregelen van beleid en bestuur.
Sedert 1 januari 2017 is de bestuurskracht versterkt door onder meer een instemmingsrecht op een
aantal punten in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) toe te kennen aan opleidingscommissies.
De OCG is bereikbaar op ocg@umcg.nl en http://bit.ly/OCGUMCG.

V.l.n.r. op de foto: Gerben Horstink, Marjolein Wiltvank, Jaap de Vries, Karin Bouwman, Hiske van
Duinen, Kiki Nierop, Marco Versluis, Jeffrey van Son, Rutger Hofman en Cristian Oranje.
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De OCG bestaat uit acht leden, een medewerker kwaliteitszorg van het OWI en een ambtelijk
secretaris.
Ieder lid heeft een aandachtsgebied of –gebieden:
Naam

Email

Functie

Aandachtsgebied

g.j.h.horstink@student.rug.nl

Student-lid

Bachelor G2020

Marjolein Wiltvank

ocg@umcg.nl

Ambtelijk secretaris Nestor & Website

Jaap

De Vries

jakob.de.vries@umcg.nl

Voorzitter, docentlid

Externe relaties & Beleid

Karin

Bouwman

k.bouwman.1@student.rug.nl

Student-lid,
vicevoorzitter

Bachelor G2020

Hiske

Van Duinen

h.van.duinen@umcg.nl

Docent-lid

Bachelor & Toetsing

Kiki

Nierop

k.g.nierop@umcg.nl

Kwaliteitszorg

Evaluatie

Marco

Versluis

m.a.c.versluis@umcg.nl

Docent-lid

Sturing & LC’s

Jeffrey

Van Son

j.van.son.3@student.rug.nl

Student-lid

Master G2020

Rutger

Hofman

r.hofman@umcg.nl

Docent-lid

Master & Keuze

Cristian

Oranje

c.h.a.oranje@student.rug.nl

Student-lid

Master G2020

Gerben

Horstink
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2. Inleiding
Iedere opleiding in het Hoger onderwijs heeft een Opleidingscommissie (OC), waarvan het bestaan
wettelijk is verankerd in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
Artikel 9.18 gaat over de Opleidingscommissies en luidt als volgt:
Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. De
commissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de
opleiding.
De commissie heeft voorts:
a. instemmingsrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13.
b. als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en
examenregeling.
c. adviesrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, met
uitzondering van de onderwerpen ten aanzien waarvan de commissie op grond van onderdeel a
instemmingsrecht heeft (O&O heeft hier instemmingrecht).
d. als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan het
bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de
desbetreffende opleiding.
De commissie zendt de adviezen en voorstellen, bedoeld onder d, ter kennisneming aan de O&O raad
(faculteitsraad). Indien de commissie een voorstel doet aan het bestuur van de opleiding of de decaan,
reageert het bestuur onderscheidenlijk de decaan binnen twee maanden na ontvangst op het voorstel.
In overleg tussen het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan en de faculteitsraad kan
in het faculteitsreglement een andere wijze van samenstelling van de opleidingscommissie worden
vastgelegd dan verkiezing. Jaarlijks wordt vastgesteld of het wenselijk is de andere wijze van
samenstelling te handhaven. De opleidingscommissie is bevoegd het bestuur van de opleiding
onderscheidenlijk de decaan ten minste twee maal per jaar uit te nodigen om het voorgenomen beleid
te bespreken aan de hand van een door haar opgestelde agenda.

2.1.Missie en visie van de opleiding
Het onderwijsconcept van de opleiding Geneeskunde in Groningen betreft het
(sociaal)constructivisme, waarbij studenten actief van en met elkaar leren door kennis en ervaringen
met elkaar te delen. De context waarbinnen studenten deze bestaande en nieuwe informatie tot zich
nemen is probleem- en patiënt gestuurd. De ambitie, sinds de invoering van het curriculum G2020 in
september 2014, is om de studenten de ruimte te geven actief vorm te geven aan hun opleiding,
wordt van docenten gevraagd minder nadruk te leggen op de rol van ‘overbrenger van kennis’ c.q.
‘information provider’, maar juist een grotere rol te spelen in het creëren van een optimale
leeromgeving voor studenten en zelf meer als coach het proces te begeleiden.
Studenten worden gestimuleerd hun opleiding deels zelf vorm en inhoud te geven op basis van eigen
interesses en leergierigheid. De lijnen tussen student en docent zijn kort en de interactie tussen hen
groot, waarmee binding en intrinsieke motivatie worden verhoogd.
G2020 is erop gericht de studenten kennis, vaardigheden en een attitude bij te brengen. In G2020
vindt dit plaats aan de hand van medische competenties (CanMeds 2015). De student zal zich hierbij
ontwikkelen tot een medisch expert en zal de in staat worden gesteld een goede dokter te worden die
competenties zal toepassen, te weten samenwerken, communiceren, leiderschap tonen, gezondheid
bevorderen, wetenschappelijke vorming en professionaliteit.
Om dit te bewerkstelligen is het cohort studenten verdeeld over vier gemeenschappen, de
zogenaamde Learning Communities (LC’s) met elk een eigen focus: Duurzame zorg, Global Health,
Intramurale Zorg en Molecular Medicine. Alle LC’s leiden op tot dezelfde eindtermen zoals
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verwoord in het Raamplan 2009, maar hebben elk wel een eigen invalshoek op geneeskunde. Het
onderwijsprogramma bevat weinig contacturen (ongeveer 12 uur per week), dat vooral kleinschalig
is met het oog op interactie. Het toetsprogramma is gevarieerd en is zowel gericht op het beoordelen
van kennis, als op het beoordelen van competenties en de ontwikkeling daarvan.
De visitatiecommissie van de QUANU heeft zich in 2017 lovend uitgelaten over dit
onderwijsconcept van de Groningse Bachelor en Masteropleiding. De uitvoering kan overigens altijd
nog verbeterd worden en de OCG ziet hier nauwlettend op toe.

2.2.Organisatie opleiding
Het UMCG is penvoerder van o.a. de bachelor- en masteropleinding Geneeskunde van de RUG en is
daarmee verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie. Die onderwijsorganisatie is enerzijds
gedelegeerd aan de prodecaan Onderwijs & Opleiding, voor wat betreft de inhoud van het onderwijs,
en anderzijds aan de directeur Sector F, voor wat betreft de logistiek.

Decaan van de
Raad van Bestuur
(RvB)

College van Bestuur
(CvB)

Universiteitsraad
(U-raad)

Onderwijs en
Onderzoeksraad
(O&O-raad)

Prodecaan Onderwijs en
Opleiding

Opleidingscommissie
Geneeskunde (OCG)

Curriculumcoördinatoren

Centrale
Examencommissie (CEC)

Examinatoren en
coördinatoren

Directeur Sector F
Directeur Wenckebach
Instituut voor Onderwijs
en Opleiden (WIOO)

Medewerkers WIOO

Docenten

Figuur 1. De onderwijsorganisatie van de opleiding Geneeskunde

De OCG bewaakt de kwaliteit van de bachelor- en masteropleiding van Geneeskunde, zowel
inhoudelijk (o.a. onderwijseenheden, eindtermen, etc.) als logistiek (programmering
onderwijseenheden, faciliteiten etc.). De beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs en de
naleving van de OER gebeurt meestal aan de hand van de onderwijsevaluaties. Structurele evaluaties
worden uitgevoerd door de taakgroep kwaliteitszorg van het WIOO. Voor een goed functioneren
van de OCG is het van essentieel belang dat de OCG ook op andere wijze geïnformeerd wordt over
de organisatie en uitvoering van het onderwijs. Tenminste tweemaal per jaar vindt derhalve overleg
plaats tussen de OCG en de prodecaan. De OCG streeft er bovendien naar goed contact te houden
met de overige gremia en medewerkers uit bovenstaand organogram.
In onderhavig document staat beschreven vanuit welke visie op onderwijs de OCG opereert en hoe
ze haar taak in de komende periode tot uitvoer wil brengen.
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3. Taken 2019-2020
Naast de structurele taken van de OCG waarmee de kwaliteit van het onderwijs van de studie
Geneeskunde wordt gewaarborgd (o.a. opstellen en naleving OER en R&A, interne evaluaties) zal de
OCG zich speciaal richten op enkele processen en projecten die in 2019-2020 aan de orde zijn en die
gerelateerd zijn aan de kwaliteit van het onderwijs.








Uitwerking en implementatie van OptiCom
Verdere uitwerking van masteropleiding G2020
Kennistoetsing in M1
Toekomstplannen voortgangstoetsen
Docentprofessionalisering (ook taalkundig)
Taalonderwijs voor anderstalige studenten
Het al dan niet opnemen van colleges

Belangrijke uitgangspunten voor onze werkzaamheden zijn daarbij:



Toezicht houden op de naleving van de OER, R&A en het nieuwe sturingsmodel Basisonderwijs
en daarmee het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs van de studie geneeskunde, zowel
tijdens de bachelor- als de masterfase.
Raamplan en eindtermen.

Onze bevindingen zullen we terugkoppelen aan de (pro)decaan en zo nodig de Raad van Bestuur van
het UMCG.
Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren hebben de leden van de OCG zich laten
(bij)scholen en leren we van de andere OC’s en andere medezeggenschapsorganen zoals de O&O raad
en de OCG’s van de andere UMC’s in Nederland. Voor de verdere scholing zullen wij gerichte
verzoeken presenteren aan de prodecaan. Op 7 februari 2019 is er weer een overleg tussen de OCG
voorzitters in Nederland en met de voorzitter van de O&O raad houden wij regelmatig contact.
Hieronder een overzicht van reeds gemaakte afspraken:
-

-

De WHW is leidend voor takenpakket van OC en O&O-raad, d.w.z. dat de OC’s in formele zin
adviseren over (medezeggenschap hebben over) de kwaliteitsbewaking van het onderwijs en de
O&O raad over de financiën/organisatie en de OER.
We proberen laagdrempelig in de communicatie te blijven, zoals we dat gewend zijn.
Stukken die de kwaliteit van het onderwijs betreffen gaan altijd “ter advisering” naar de OC en
“ter informatie” naar de O&O raad. In de overlegvergadering O&O raad en Raad van Bestuur
kan kwaliteit best een onderwerp voor een goede discussie zijn, maar in formele zin altijd ter
informatie en niet om verantwoording af te leggen.
O&O raad en OC’s zullen gezamenlijk optrekken bij de beoordeling van de OER

De studentleden van de O&O onderhouden informele en informatieve contacten met de
(student)leden van de Universiteitsraad (UR), de opleidingscommissies, de andere faculteitsraden en
studieverenigingen zoals Panacea en ProMed.
De OCG zal tijdens haar vergaderingen belangrijke stakeholders in de processen uitnodigen. Hierbij
kan gedacht worden aan de prodecaan, maar ook aan de coördinatoren van bachelor en (pre)master,
de LC-coördinatoren, de voorzitter van de Examencommissie Tandheelkunde en Geneeskunde en
andere contactpersonen rondom genoemde processen en projecten.
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3.1.Wat is de relatie van de OCG met de O&O-raad?
De Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad) is de faculteitsraad van het UMCG. De O&O-raad
bestaat uit 14 leden, die direct of indirect gekozen worden. De O&O-raad behartigt in het overleg
met de Raad van Bestuur de belangen van personeel en studenten op het gebied van onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek.
De personeelsfractie wordt gevormd door zeven personeelsleden, drie direct gekozen leden en leden
van de Ondernemingsraad (OR) en Onderdeelcommissies (OC) van het UMCG. De studentfractie
bestaat uit zeven studenten van de Opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde of
Bewegingswetenschappen. De zittingsduur van de personeelsleden in de O&O-raad is dezelfde als
die van de OR-leden, namelijk drie jaar. De studentleden worden benoemd voor de periode van één
jaar. Hiervoor is gekozen om de balans tussen de drie grote opleidingen en de researchmasters van
het UMCG te waarborgen.
OCG en O&O-raad zijn beide door de WHW gefundeerde medezeggenschapsorganen, waarbij de
OCG zich voornamelijk richt op de kwaliteit van het onderwijs en de O&O-raad vooral op de
uitvoerbaarheid van het beleid en de belangen van studenten en medewerkers.
Op grond van de WHW is aan de O&O-raad instemmingsbevoegdheid toegekend voor onderdelen
van de OERen van opleidingen binnen het UMCG. Daarnaast adviseert de O&O-raad de RvB van
het UMCG over het O&O gedeelte van de begroting. De O&O-raad heeft het recht om in
overlegvergaderingen met de RvB over aan O&O gerelateerde zaken haar mening te geven en zo
conceptbeleid te beïnvloeden en bestaand beleid te wijzigen.
Er is veel overlap in plannen en aandachtsgebieden van de OCG en O&O-raad. Daarom bundelen de
OCG en de O&O-raad vaak de krachten door afspraken te maken over welk
medezeggenschapsorgaan een leidende rol gaat nemen bij de te behandelen onderwerpen. Deze
onderwerpen zijn opgenomen in het beleidsplan van de O&O-raad.
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Figuur 2: Organogram bacheloropleiding
Geneeskunde 2019-2020. Afkortingen: JSM: Junior Scientific Masterclass; LC: Learning Community; CEDAR: Center for
Education Development and Research in Health Professions (CEDAR); MT: Management Team; OWI:
Onderwijsinstituut; DZ: Duurzame Zorg; GH: Global Health; IZ: Intramurale Zorg; MM: Molecular Medicine.
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Raad van Bestuur
Decaan

Prodecaan
Prof. dr. G. Croiset

Directeur sector F
Drs. R.J. Hiemstra

CEDAR
Mastercoördinator
Prof. dr. J.B.M. Kuks

Dagelijks bestuur

Hoofd:

Adjunct
Mastercoördinator
Dr. F.L.H. Muntinghe

Prof. dr. A.D.C.
Jaarsma

Blokcoördinatoren M1
Coördinator
Consultvoering
Dr. H.H.M. Hegge

Coördinator
Kennisprogressie
Vacant

Coördinator
Professionele
Ontwikkeling
Dr. P.J. van Dijken

Dr. D.J. Heersema
(Beweging)
Dr. J.D. Lefrandt
(Geneeskunde)
Dr. M.J. van der Laan

Hoofd KTC
Dr. M.J. Dekker

Affiliatiecoördinatoren
M2

MT OWI
Drs. R.M. Bezema
Prof. dr. A.D.C.
Jaarsma
Dr. A.M. van Trigt

Coördinator UMCG
A.T. van Wijlen

Coördinator M3
Stage Wetenschap
Prof. Dr. G.J. ter
Horst

Coördinator M3
Semiarts Stage
Drs. J.M. Fock

Almelo (ZGT)
Drs. S.G. Smit

Friesland (MCL)
Drs. H. Rijk

Curaçao
(SEHOS/HNO)
Prof. dr. A.J. Duits

Oldenburg
Dr. T. Kowald

Deventer
Drs. K. Haring

Scheemda (OZG)
Drs. M.J. Tip

Assen (WZA)
Drs. S.M. de Hosson

Emmen (Treant)
Drs. L. van Aart

Zwolle (Isala)
Drs. J.P. te Rijdt
Dr. I.M. Nijholt

Heerenveen
(loopt via MCL)
Drs. H. Rijk

Enschede (MST)
Dr. W.M. Smit

Tropengeneeskunde
Dr. P.F. van Rheenen

Huisartsgeneeskund
e
Dr. N.T. van den
Broek

Sociale Geneeskunde
Dr. A.J.M. Hermans

Kerndocenten KTC

Onderwijscoördinatore
n M1

Martini
Drs. R.A. Doedens

Commissie
Semiarts Stage
Dr. A.J.M. Hermans
Dr. J. Greidanus

Onderwijscoördinatoren
M2

Figuur 3: Organogram masteropleiding 2019-2020.
Afkortingen organisatie: CEDAR: Center for Education Development and Research in Health Professions (CEDAR); MT:
Management Team; OWI: Onderwijsinstituut; M1, M2, M3: respectievelijk het eerste, tweede en derde jaar van de
masteropleiding; KTC: Klinisch Trainingscentrum. Afkortingen ziekenhuizen: UMCG: Universitair Medisch Centrum
Groningen; OZG: Ommelander Ziekenhuisgroep; WZA: Wilhelmina Ziekenhuis Assen; ZGT: Ziekenhuisgroep Twente;
MCL: Medisch Centrum Leeuwarden; SEHOS/HNO: Sint Elisabeth Hospitaal/Hospital Nobo Otrobanda; MST: Medisch
Spectrum Twente.
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4. Speerpunten
Voor de uitvoering van onze speerpunten in het academisch jaar 2019-2020 is een jaarplan opgesteld
(Bijlage 1). In algemene zin wil de OCG zich volgend jaar gaan richten op de volgende
ontwikkelingen:
1. Tijdspad OERen
Afgelopen jaar zijn de OERen volgens een vernieuwd tijdspad verstuurd, waardoor beide OERen
eerder dan vorig jaar zijn geaccordeerd door de O&O-raad en OCG. De OCG ziet echter nog
mogelijkheden voor verbeteringen in dit tijdspad, zodat met name de OER van de
masteropleiding eerder geaccordeerd kan worden. De OCG zal de voortgang van het tijdspad
daarom strikter monitoren.
2. Overgang naar nieuwe opleidingscoördinatoren
Het komende jaar werken zowel de bachelor- als mastercoördinator met een ‘dakpanconstructie’;
bij beide coördinatoren is een adjunctcoördinator aangesteld. Voor de bachelor is dit mw. dr.
A.M.D.N. van Lammeren, in de master is dr. F.L.H. Muntinghe aangesteld. De bedoeling is dat
de adjunct-coördinatoren uiteindelijk de coördinatoren opvolgen. De overgang van
coördinatoren is, vanwege de complexiteit van de functie, een ingewikkeld proces. De OCG is
dan ook blij met de huidige dakpanconstructies. In de overgangsfase wil de OCG extra aandacht
besteden aan de continuïteit van de opleidingen en de vier coördinatoren jaarlijks uitgebreid
spreken.
3. Toetsing
Zowel toetsing in de bachelor- als in de masteropleiding heeft de aandacht van de OCG. Voor de
bacheloropleiding is er een toetsitembank gekomen. De OCG verwacht dat hiermee de kwaliteit
van schriftelijke toetsen verbetert, maar acht het zorgelijk dat het nog enige tijd duurt voordat
men de vruchten van de itembank kan plukken. De OCG zal dan ook aandacht blijven vragen
voor tussenoplossingen voor de korte termijn. Voor wat betreft de masteropleiding gaat het met
name om de kennistoets in M1. De kwaliteit van deze toets laat te wensen over. Vanuit de
opleiding zijn hieromtrent een aantal acties ondernomen en de OCG zal monitoren hoe dit
uitpakt.
De komende periode zal er veel veranderen rondom de voortgangstoets. Zo is het de bedoeling
dat de toets digitaal afgenomen gaat worden. Ook is de planning om de toets op een adaptieve
wijze af te nemen, waarbij het niveau van de toetsvragen zich aanpast aan het kennisniveau van
de student. Dit vraagt om aanzienlijke aanpassingen, waarover de OCG graag geïnformeerd
blijft.
4. Ondersteuning en ontwikkeling van docenten
De OCG is verheugd dat een groot deel van het UMCG-docentencorps inmiddels de BKO
kwalificatie heeft gehaald, maar zal aandacht blijven vragen voor verdere professionalisering van
de docenten in het kader van de kwaliteit van het onderwijs.

4.1.Bacheloropleiding
In het aankomend studiejaar zal de bacheloropleiding ingrijpende veranderingen ondergaan. Dit in
acht nemend wil de OCG zich volgend jaar gaan richten op verschillende aspecten:
1. Evaluatie, monitoring en bijsturing van G2020
Verder zien we toe op de volledige Plan, Do, Check, Act cyclus (PDCA-cyclus) van de evaluaties.
In studiejaar 2019-2020 wordt daarbij een nieuwe werkwijze gehanteerd, waarbij we geen direct
contact met de semesterteams meer hebben. In plaats daarvan is de OCG betrokken bij het
opstellen van de ‘actieplannen’ voor de diverse semesters. We zullen monitoren hoe deze manier
van toezicht op de evaluatiecyclus bevalt. Ook de verdere uitwerking van OptiCom is van belang
in studiejaar 2019-2020. Het is de wens van de OCG om hieromtrent regelmatig geïnformeerd te
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worden.
2. Evaluatie, monitoring en bijsturing van de herstructurering Oorzaken van Ziekten
Met de veranderde naam heeft het voormalige Basisprogramma ook een andere thematische
volgorde gekregen. Daarnaast zijn de MiC-weken vervangen door periodes waarin, naast de
MiC-onderdelen, meer aandacht voor de basisvakken is gekomen. Deze herstructurering is
afgelopen jaar geïntroduceerd in jaar 1 en wordt gefaseerd uitgerold naar de andere jaren van de
bacheloropleiding. De OCG zal met regelmaat, onder anderen via het BOG en de reguliere
evaluaties, de voortgang en resultaten van de herstructurering monitoren.
3. Monitoring van OptiCom
Afgelopen jaar is begonnen met het optimaliseren van de competentieontwikkeling in de
Learning Communities. Dit gebeurt in het innovatieproject OptiCom. De plannen zijn afgelopen
voorjaar aan de onderwijsambassadeurs en de OCG gepresenteerd. Dit jaar worden de plannen
verder uitgewerkt en vanaf september 2020 zal de implementatie in de bachelor gefaseerd
plaatsvinden. De plannen zijn ingrijpend en veranderen de managementstructuur en blauwdruk
van G2020. De OCG zal daarom, onder andere via het BOG, de voortgangsrapportages van het
innovatieproject en gesprekken met de bachelorcoördinator, de voortgang van OptiCom
monitoren. Eén maatregel uit OptiCom, de halfjaarlijkse coachgesprekken met bespreking van
studievoortgang, presentie bij practica m.b.v. een stempelkaart en, overeenkomstig de OER,
bespreking van de resultaten van de voortgangstoets, ziet de OCG liever dit jaar al ingevoerd
worden bij alle LC’s en alle leerjaren.
4. Monitoring van de Engelse taalvaardigheid
De OCG is evenals de O&O-raad is van mening dat Engelstaligheid, in de breedste zin (het gaat
ook om cultureel bewustzijn), beter kan en is van mening dat docenten die (willen) doceren in
een Engelstalige Learning Community dienen te voldoen aan een bepaalde standaard in de
Engelste taal en dat er duidelijker richtlijnen komen voor taalvoering. De afgelopen jaren heeft
de OCG verbetering van de Engelse taalvaardigheid van docenten al vaker als speerpunt gehad.
Aangezien uit het gesprek met de Committee for Language and Culture bleek dat dit nog steeds
een probleem in de Engelstalige LC’s is, blijft de OCG dit monitoren. Dit doet de OCG aan de
hand van de score van het onderwerp Internationalisering op de NSE, de reguliere evaluaties en
de voortgangsrapportages van het Innovatieproject wat hierop focust.
5. Profileringsonderwijs
De afgelopen jaren werd vanuit ProMed een apart studentlid Profileringsonderwijs in de
Commissie Profileringsonderwijs afgevaardigd. Deze positie is momenteel vacant. De OCG heeft
afgelopen jaar veel gesproken over het belang van profilering in de bachelor. Aangezien het
Profileringsonderwijs een onderwijseenheid van de bacheloropleiding is kan de OCG besluiten
zelf een studentlid in deze commissie af te vaardigen.
6. Docentprofessionalisering
De kwaliteit van het onderwijs in de bachelor staat of valt met de kwaliteit van de docenten. De
afgelopen jaren is een versnippering in de docentengroep opgetreden: meer dan 900 docenten
verzorgen momenteel de bacheloropleiding. Deze versnippering staat de professionalisering van
docenten in de weg en heeft een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit. De faculteit heeft
hierop gereageerd door klinische afdelingen in het UMCG te verzoeken om minder artsen te
laten bijdragen aan het onderwijs in de bacheloropleiding. De docenten die een afdeling
afvaardigt gaan meer onderwijs verzorgen, wat hun betrokkenheid bij de opleiding vergroot en
docentprofessionalisering vergemakkelijkt. De OCG zal dit proces monitoren. Ook zal de OCG
de taakgroep Docentprofessionalisering vragen om de regelmatige updates, die in het beleidsplan
van afgelopen jaar benoemd zijn, te leveren.
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4.2.Masteropleiding
1. Evaluatie, monitoring en bijsturing van het mastercurriculum G2020
De masteropleiding is in beweging; niet alleen wordt het curriculum G2020 nog steeds gefaseerd
ingevoerd, ook is er een overgangsfase in coördinatie begonnen, zoals al eerder in dit hoofdstuk
benoemd is. De OCG is daarom voornemens volgend jaar uitgebreid met de mastercoördinator
en adjunct-mastercoördinator te spreken. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan
toetsing en de capaciteit van de masteropleiding.
2. Docentprofessionalisering
Het KTC werkt op dit moment aan diverse nieuwe trainingen, onder andere om docenten meer
te laten inspelen op het kennis- en vaardighedenniveau van studenten in het eerste jaar van de
master. Docentprofessionalisering is – zeker vanwege de hoeveelheid docenten die in de
masteropleiding het doceren niet als hoofdtaak hebben – een belangrijk aandachtspunt. Dit speelt
ook bij de interactieve werkcolleges (IWC) en de klinische werkconferenties (KWC). De OCG
wil een vinger aan de pols houden en niet alleen het belang van docentprofessionalisering blijven
onderstrepen, maar er ook op toezien dat er plannen worden opgesteld en uitgevoerd om het
continue proces van docentprofessionalisering verder te verbeteren.
3. Toetsing
In de afgelopen jaren zijn in de master veel veranderingen doorgevoerd op het gebied van
toetsing, zoals de invoering van longitudinale toetsing en het N(Y)OT-OT-FOT-systeem. De
OCG wil bij deze veranderingen een vinger aan de pols houd
4. Capaciteitsproblemen
Bij de behandelingen van OERen is in het verleden meermaals gebleken dat er
capaciteitsproblemen in de masteropleiding optraden. Dit kan de kwaliteit van de opleiding
beïnvloeden. De OCG gaat dit jaar daarom extra toezien op de capaciteit van de masteropleiding.
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5. Vergaderdata 2019/2020
Datum

Tijd

Locatie

Vr 06-09-2019

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)

Vr 04-10-2019

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)

Vr 01-11-2019

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)

Vr 06-12-2019

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)

Vr 10-01-2020

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)

Vr 14-02-2020

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)

Vr 06-03-2020

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)

Vr 03-04-2020

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)

Vr 01-05-2020

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)

Vr 05-06-2020

13.00 tot 15.00

3211.0065 (P. Camper kamer)
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Jaarplanning
2019 – 2020

Opleidingscommissie Geneeskunde

Semester 1
6 september
Jaarplanning OCG

4 oktober
Prodecaan

Jaarverslag OCG

Beleidsplan OCG 2019-2020

Evaluaties tweede semesters
Michiel Katoele

Groepsfoto

1 november
6 december
Internationalisering/Engelstaligheid Mastercoördinator en adjunct(Rob Bakels)
mastercoördinator (kwaliteit
toetsing in het algemeen;
Participatie, inspiratie, motivatie
koppeling tussen de bachelorvoor studenten. O.a. stempelkaart bij en masteropleiding,
practica
capaciteitsproblematiek)
Weerbaarheidstrainingen in het
curriculum

Examencommissie
Wybe Nieuwland

10 januari
Voorbereiding OER
OptiCom (Hanneke Hoekstra)
Kwaliteit interactieve
werkcolleges (Marleen Erich)

Adviserend student-lid Raad
van Bestuur

NSE

Semester 2
14 februari
OER (O&O-raad,
opleidingsdirecteur/
curriculumcoördinator/
redacteur)

Extra indien nodig

6 maart

3 april

1 mei

5 juni

Prodecaan (in ieder geval
over onveilige werksfeer)

Profileringsonderwijs

Evaluaties master

Terugblik studiejaar

Docentprofessionalisering
en docenttevredenheid
(Agnes Diemers)

Coördinatoren
Learning Communities

Jaarverslag

Instemming OER
Evaluaties eerste semesters
Tutoronderwijs

Bijlage 1. Jaarplanning Opleidingscommissie Geneeskunde 2019-2020

Premaster Geneeskunde
(Esther van
Bockel/Francis Wulfert)
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