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1. Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de Opleidingscommissie (OCG) van de bachelor en master
Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De opleiding wordt verzorgd binnen het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In dit verslag blikt de OCG terug op haar
werkzaamheden en de resultaten van het afgelopen academisch jaar. Daarnaast is in dit verslag een
samenvatting van de adviezen over het Onderwijs- en Examenreglement (OER) opgenomen. Het
jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik naar het komende academisch jaar.
De OCG vervult haar wettelijke functies voor de volgende opleidingen aan de Rijksuniversiteit
Groningen:
- Bachelor en Pre-Master Geneeskunde (CROHO-code: 56551)
- Master Geneeskunde (CROHO-code: 66551)
De vergaderingen van de OCG zijn openbaar. De agenda kan op verzoek toegestuurd worden.
Mocht de lezer van dit document een bijdrage hebben die van toepassing op het werk van de OCG,
spreek dan een lid aan of kom dan langs en luister en praat mee! Dit geldt voor iedereen die
betrokken is bij de opleiding Geneeskunde: docenten, studenten, medewerkers, artsen, coördinatoren,
hoogleraren, et cetera. Input wordt zeer gewaardeerd!
Iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit jaarverslag wordt hierbij van harte
bedankt voor hun inzet.
Namens de gehele OCG,
Lianne Mulder en Joppe Vodegel (auteurs)
Opleidingscommissie Geneeskunde
E-mail: ocg@umcg.nl
E-mail studenten: studentocg@rug.nl
Website: http://bit.ly/OCGUMCG
NESTOR: https://nestor.rug.nl/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_59435_1
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2. De Opleidingscommissie Geneeskunde
2.1.Bevoegdheden en taken
De taken en bevoegdheden van de OCG zijn vastgelegd in artikel 9.18 in de Wet op Hoger
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Artikel 9.18 beschrijft de taken en bevoegdheden met betrekking tot opleidingscommissies:
1. 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 onderwerpen in de onderwijs- en examenregeling,
bedoeld in artikel 7.13, tweede lid, onder a1, b, c, d, e, g en v,
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 met uitzondering van de
onderwerpen ten aanzien waarvan de commissie op grond van onderdeel a
instemmingsrecht heeft,
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, en
e. Als taak het bespreken van het visitatierapport.
2. De commissie zendt de adviezen en voorstellen, bedoeld onder 1d, ter kennisneming aan de
faculteitsraad.
3. Op een advies als bedoeld in het eerste lid, zijn artikel 9.35, aanhef en onderdelen b, c en d, van
overeenkomstige toepassing.
4. Indien de commissie een voorstel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, doet aan het bestuur
van de opleiding of de decaan, reageert het bestuur onderscheidenlijk de decaan binnen twee
maanden na ontvangst op het voorstel.
5. Artikel 9.31, derde tot en met het achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de
opleidingscommissie. In overleg tussen het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan
en de faculteitsraad kan, na overleg met de opleidingscommissie, 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.
6. De opleidingscommissie is bevoegd het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan ten
minste tweemaal per jaar uit te nodigen om het voorgenomen beleid te bespreken aan de hand
van een door haar opgestelde agenda.
7. Indien een faculteit slechts een opleiding omvat, kan het faculteitsreglement bepalen dat de taken
en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de faculteitsraad,
bedoeld in
artikel 9.37.
Sinds de laatste wijziging van dit artikel heeft de OCG als primaire taak het bevorderen en
waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast heeft de OCG instemmingsrecht op
onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
Het doel van de OCG is dus het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Dit betekent dat alles
wat met de kwaliteit van de opleiding te maken heeft, bespreekbaar is in de OCG. Hierbij hebben de
meningen van de studentleden en de docentleden evenveel gewicht.
De Opleidingscommissie Geneeskunde vergadert minimaal 1 keer per maand en voorts zo vaak de
voorzitter beslist dat het houden van een vergadering noodzakelijk is. In het academisch jaar 20182019 hebben er tien vergaderingen plaats gevonden. De vergaderingen van de OCG zijn openbaar,
tenzij anders bepaald door de OCG.

2.1.1. Huishoudelijk reglement
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In 2018 is een nieuw Huishoudelijk Reglement opgesteld naar aanleiding van de recentste
wetswijziging.

2.2.Samenstelling en bemensing
De OCG bestaat uit acht leden, waarvan vier docentleden (tezamen de docentenfractie) en vier
studentleden (tezamen de studentenfractie). De docentenfractie bestaat uit minimaal één docent van
de basisvakken en één docent van de klinische vakken. De studentenfractie bestaat uit studenten uit
zowel de bachelor- als de masteropleiding.
De docentleden van de OCG worden voorgedragen door de prodecaan Onderwijs & Opleiding van
het UMCG aan de Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad), die met de benoeming moet
instemmen. Voor de studentleden geldt dat studentleden van de O&O-raad en ProMed in de
sollicitatiecommissie moeten plaatsnemen. De studentleden worden voorts benoemd door de
prodecaan Onderwijs en Opleiding. De zittingstermijn is twee jaar, wat verlengd kan worden.
In het academisch jaar 2018-2019 was de OCG als volgt samengesteld:
Naam
Ambtelijk secretaris
Mr. Marjolein Wiltvank

Functie/Aandachtsgebied

Contact

Secretaris

ocg@umcg.nl

Docentfractie
Dr. Iwan van der Horst
Drs. Sussan Quinten
Dr. Jaap de Vries
Prof. Dr. Götz Wietasch

Sturing & LC’s
Bachelor & Toetsing
Voorzitter
Master & Keuze

i.c.c.van.der.horst@umcg.nl
s.m.quinten@umcg.nl
jakob.de.vries@umcg.nl
j.k.g.wietasch@umcg.nl

Kwaliteitszorg
Drs. Kiki Nierop

Evaluatie

k.g.nierop@umcg.nl

Bachelor & Lid BOG
Master
Master
Master
Bachelor & Vicevoorzitter

studentocg@rug.nl
l.j.w.mulder@student.rug.nl
c.h.a.oranje@student.rug.nl
e.j.propper@student.rug.nl
j.van.son.3@student.rug.nl
j.j.vodegel@student.rug.nl

Studentfractie
Lianne Mulder
Cristian Oranje (vanaf okt ’18)
Noor Pröpper (tot okt ’18)
Jeffrey van Son
Joppe Vodegel

Figuur 1. Leden van de OCG 2018-2019.
V.l.n.r.: Götz Wietasch, Marjolein Wiltvank,
Noor Pröpper, Iwan van der Horst, Jeffrey van
Son, Lianne Mulder, Sussan Quinten, Joppe
Vodegel, Kiki Nierop en Jaap de Vries. Cristian
Oranje staat niet op de foto.

3.

Onderwijsorganisatie

Het UMCG is penvoerder van de
opleidingen Bewegingswetenschappen,
Geneeskunde, Tandheelkunde en
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Research Masters. Hiermee is het UMCG verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie, hoewel de
RUG eindverantwoordelijk is. De onderwijsorganisatie is inhoudelijk gelieerd aan de prodecaan
Onderwijs & Opleiding. Logistiek is de directeur van Sector F verantwoordelijk voor de
onderwijsorganisatie.

Decaan van de
Raad van Bestuur
(RvB)

College van Bestuur
(CvB)

Universiteitsraad
(U-raad)

Onderwijs en
Onderzoeksraad
(O&O-raad)
Opleidingscommissie
Geneeskunde (OCG)

Prodecaan Onderwijs en
Opleiding

Curriculumcoördinatoren

Examencommissie
Tandheelkunde en
Geneeskunde (ECTG)

Examinatoren en
coördinatoren

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

Medewerkers WIOO

Docenten
Figuur 2. De onderwijsorganisatie van de opleiding Geneeskunde

De OCG bewaakt de kwaliteit van de Bachelor- en Masteropleiding van Geneeskunde, zowel
inhoudelijk (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 Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
(WIOO)1. Voor het 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. De OCG
houdt daarom goed contact met de overige gremia en medewerkers uit het bovenstaande
organogram (Figuur 2). Tenminste tweemaal per jaar vindt overleg ook plaats tussen de OCG en de
Prodecaan Onderwijs & Opleiding.

3.1.Missie en visie van de opleiding
Zoals elke opleiding Geneeskunde in Nederland is de opleiding Geneeskunde in Groningen erop
gericht haar studenten de kennis, vaardigheden en houding aan te leren die gevraagd wordt van de
arts van de toekomst. De meest actuele versie van het Raamplan Artsopleiding van de Nederlandse
Federatie voor Universitair Medisch Centra (NFU) vormt hierbij de basis.
Afgezien van deze basis kiest Groningen voor een eigen aanpak, gericht op voortdurende verbetering
van het onderwijs op basis van wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld van het eigen
onderzoeksnetwerk voor medisch onderwijs LEARN. Dit heeft ons innovaties zoals een

Het bestaande Onderwijsinstituut (OWI) zal geleidelijk overgaan in het WIOO. Op managementniveau is dit met ingang van september
2019 tot stand gekomen. De namen OWI in WIOO wisselen elkaar in dit verslag om die reden nog af.
1
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internationale bachelor, digitale toetsing en de vorming van Learning Communities (LC’s) gebracht.
Grote curriculumveranderingen passen niet meer in deze aanpak. De opzet van de opleiding is uniek
voor de RUG en voor Nederland.
Het onderwijsconcept van de opleiding Geneeskunde in Groningen vindt het sociaalconstructivisme
als grondslag. Het curriculum is opgezet als leeromgeving waarin studenten van en met elkaar leren
door kennis en ervaringen met elkaar te delen, daarin geholpen door docenten, coaches en tutoren.
Verder is het curriculum probleemgestuurd en patiëntgericht. Sinds de invoering van het curriculum
G2020 in 2014 is de ambitie om de studenten de ruimte te geven actief vorm te geven aan hun
opleiding. Van docenten wordt gevraagd als coach het proces te begeleiden, wat een interactieve
overdracht van kennis vergt. Studenten worden gestimuleerd hun opleiding deels zelf vorm en
gestalte 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. De studenten worden op deze manier voorbereid op hun toekomstige rol als ‘Veranderaar’
in het continu veranderende zorglandschap.
In de bachelor is een harde scheiding ondergebracht tussen het opdoen van kennis (in de
onderwijseenheid Oorzaken van Ziekten) en het werken aan medische vaardigheden of competenties
(in de Learning Communities). Het resultaat is de transformatie van student tot medisch expert, die
in staat is de competenties toe te toepassen zoals bepaald in de CanMeds 2015. Om dit te
bewerkstelligen is elk cohort studenten verdeeld over vier LC’s met elk een eigen invalshoek op
Geneeskunde. Dit zijn twee Nederlandstalige LC’s (Duurzame Zorg en Intramurale Zorg) en twee
Engelstalige LC’s (Global Health en Molecular
Medicine).

Figuur 3:
Geneeskunde 2018-2019.
Scientific Masterclass; LC: Learning
Education Development and Research in
MT: Management Team; OWI:
Duurzame Zorg; GH: Global Health; IZ: Intramurale Zorg; MM: Molecular Medicine.
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Community; CEDAR: Center for
Health Professions (CEDAR);
Onderwijsinstituut; DZ:
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In de master zijn het opdoen van kennis en het werken aan de competenties meer verweven. Waar in
de bachelor de nadruk meer ligt op het theoretisch opdoen van kennis, is in de master juist veel
ruimte voor de praktijk. In het eerste masterjaar (M1) leren studenten in het Klinisch
Trainingscentrum (KTC) praktische vaardigheden zoals lichamelijk onderzoek, bloedprikken en
consultvoering, afgewisseld met perioden van juniorcoschappen in het ziekenhuis. In M2 vliegen de
studenten uit naar de perifere ziekenhuizen voor de seniorcoschappen, waarbij ze ook ervaring in het
buitenland kunnen opdoen en de nadruk ligt op professionele ontwikkeling. In M3 voert de student
een wetenschappelijke stage en een semiartsstage uit. De nadruk ligt hier op de academische
vorming en ontwikkeling tot volledige basisarts.

Figuur 4: Organogram
masteropleiding Geneeskunde 2018-2019.
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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De visitatiecommissie van QANU heeft zich in 2017 lovend uitgelaten over het onderwijsconcept
van Geneeskunde in Groningen. De uitvoering van het concept kon volgens de commissie nog
verbeterd worden. Dit jaar zijn de opleidingen gevisiteerd in het kader van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatie Organisatie (NVAO) Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Deze visitatie resulteerde in
een voldoende voor beide opleidingen.

3.2.De relatie van de OCG met andere gremia
De OCG is onderdeel van de medezeggenschap van het UMCG en de RUG. Een deel van de gremia
maakt deel uit van de onderwijsorganisatie van Geneeskunde, zoals de O&O-raad en de ECTG. Er
zijn echter ook andere medezeggenschapsorganen waarmee de OCG op regelmatige basis overleg
voert.

3.2.1. 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.

3.2.2. Examencommissie Geneeskunde
De Examencommissie Tandheelkunde en Geneeskunde (ECTG) wordt aangesteld door de Raad van
Bestuur en vergadert maandelijks. De ECTG bestaat uit een voorzitter, enkele klinische
afgevaardigden, onderwijs- en toetsdeskundigen en twee studentadviseurs. Dit zijn een student
Geneeskunde en een student Tandheelkunde.
De ECTG stelt de Richtlijnen en Aanwijzingen (R&A) voor de bachelor- en masteropleidingen van
Tandheelkunde en Geneeskunde vast. In de R&A worden regels vastgesteld met betrekking tot de
goede gang van zaken rondom de tentamens en de maatregelen in dit verband. De
Examencommissie speelt ook een controlerende rol met betrekking tot het naleven van de
Richtlijnen en Aanwijzingen door zowel studenten als docenten. Daarnaast brengt de ECTG
desgevraagd advies uit over wijzigingen in de OER.
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De ECTG is verantwoordelijk voor het vaststellen van de uitslagen van tentamens en
examens. Daarnaast stelt zij ook de examinatoren aan. Verder begeleidt de ECTG studenten met
problemen in hun studievoortgang. Eventuele beroepen en juridische procedures worden dan ook
door de ECTG behandeld.
De kwaliteit van het onderwijs hangt samen met de kwaliteit van de toetsen en examens. Op dit
gebied werkt de OCG daarom samen met de ECTG. De OCG nodigt de voorzitter van de ECTG
daarom minimaal een keer per jaar uit in de vergadering. Daarnaast overleggen de studentleden van
de OCG met het studentlid Geneeskunde van de ECTG in ProMed. De ECTG gaat vanaf 1
september 2019 op in een centrale examencommissie voor alle bachelor- en masteropleidingen waar
het UMCG penvoerder van is.

3.2.3. Bacheloroverleg Geneeskunde (BOG)
Een studentlid die de bachelor vertegenwoordigt neemt ook zitting in het Bachelor Overleg
Geneeskunde (BOG). Aan deze vergadering neemt ook een vertegenwoordiger van de O&O, de
student-assessor, voorzitter ProMed en commissaris onderwijs van Panacea deel, samen met de
bachelorcoördinator (Gert ter Horst) en het hoofd van het curriculumbureau (Michiel Katoele).
Tijdens deze informele overleggen wordt gesproken over ontwikkelingen in de bachelor. Vaak wordt
er ook gebrainstormd over oplossingen voor verbeterpunten. Het BOG vindt eenmaal per 6 weken
plaats.

3.2.4. Progressief Medicijnen (ProMed)
Naast de vergaderingen van de OCG nemen de vier student-leden ook zitting in ProMed. ProMed is
een overkoepelend belangenbehartigingsorgaan van geneeskunde studenten, waarbinnen studenten
van verschillende onderwijscommissies overleg plegen. Hierin worden de studenten geüpdatet en
vindt er tussen de verschillende gremia overleg en discussie plaats. De vergaderingen van ProMed
vinden eens per 2 weken plaats.
Een organogram van de studentmedezeggenschap is bijgesloten als Bijlage 1.
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4. Terugblik
In het academisch jaar 2018-2019 heeft de OCG verschillende aandachtspunten opgesteld:
1. Evaluatie, monitoring en bijsturing van G2020 (bachelor)
Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het introduceren van structurele verbeteringen in
het G2020-curriculum van de bachelor. De kritische evaluatie liet zien dat de opzet van het
programma goed en toekomstbestendig is, maar de studenten daar door verschillende
probleempunten te weinig van merkten. Omdat het acute probleem onzekerheid onder studenten
was, is begonnen met het aanpassen van de schriftelijke toetsing, waarvan aangepaste
herkansingen, deeltentamens en de invoering van een toetsitembank de meest in het oog
springende maatregelen zijn. Ook in Oorzaken van Ziekten, zoals het Basisprogramma nu heet,
is veel veranderd. Medicine in Context-weken (MIC-weken) zijn veranderd in themaweken met
meer aandacht voor de basisvakken en er zijn Capita Selecta-colleges ingevoerd waarin, naast het
generalistische karakter van Oorzaken van Ziekten, een specialistisch college gegeven kan
worden. Het tutoronderwijs blijft zich ontwikkelen, zo is er dit jaar begonnen aan een
doorlopende leerlijn voor tutoren. Hier hebben ook de onderwijsartsen, bekostigd via de
studievoorschotmiddelen, aan bijgedragen.
Het bachelorcurriculum bleek organisatorisch ook erg ingewikkeld. Dit heeft vooral te maken
met te grote inhoudelijke verschillen tussen de Learning Communities, waardoor niet alle
studenten hetzelfde competentieonderwijs genoten. Hiervoor is het programma Opticom
opgestart. De meest in het oog springende verbeteringen zijn wat de OCG betreft het begin van
een communicatie- en informatielandschap, een jarenlang project wat dit jaar is begonnen, en het
rolmodellenprogramma, wat zal zorgen voor een reductie van het aantal docenten in de bachelor.
Dit moet de versnippering van het onderwijs tegengaan.
Deze herzieningen vroegen om een nieuwe manier van evalueren, die mogelijk is geworden in
samenwerking met de afdeling Kwaliteitszorg. We gaan nadrukkelijker toezien op de volledige
Plan, Do, Check, Act cyclus (PDCA-cyclus) van de evaluaties en de actieplannen die
semesterteams daaruit opstellen bespreken met het dagelijks bestuur van de bacheloropleiding.
2. Evaluatie, monitoring en bijsturing van G2020 (master)
In de master blijft de capaciteit een aandachtspunt. Dit jaar zijn daar echter geen grote
problemen opgetreden, mede doordat een aantal perifere ziekenhuizen van M1 naar M2ziekenhuis zijn gegaan of andersom. De samenwerking met Oldenburg blijft, zo blijkt uit de
studentevaluaties, een aandachtspunt. Vanuit de studievoorschotmiddelen zullen extra docenten
worden geworven. De implementatie van G2020 in de master is goed verlopen, maar in de
toekomst zal meer aandacht besteedt moeten worden aan de verschuiving van intramurale naar
extramurale zorg en preventieve geneeskunde. Dit heeft de aandacht van de
opleidingscoördinator.
Daarnaast wordt nog steeds gewerkt aan de gefaseerde implementatie van het G2020-curriculum
in de master. De OCG heeft vorig jaar voortgang in dit proces gezien, het proces is echter nog
niet is afgerond.
3. Aandacht voor de verbetering van de Engelse taalvaardigheid in de bacheloropleiding
De OCG is samen met de O&O-raad van mening dat Engelse taalvaardigheid, in de breedste zin,
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. Afgelopen jaar heeft de OCG om die reden
gesproken met de Committee for Language and Culture van het UMCG. Ook monitort de OCG
de voortgang en resultaten van het uit deze commissie voortgekomen Innovatieproject.
4. Monitoren van het nieuwe toetsplan van de masteropleiding
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft toetsing in de masteropleiding in
de laatste visitatie van 2017 benoemd als goede ontwikkeling, maar tevens een punt van zorg.
Dit jaar is het nieuwe toetsplan voor de master ingegaan, waar de OCG met de
mastercoördinator over heeft gesproken. Op basis van de ontvangen feedback werd de cumJaarverslag Opleidingscommissie Geneeskunde UMCG – 2018 - 2019
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lauderegeling in het toetsplan en de OER aangepast.
5. Ondersteuning en ontwikkeling van docenten
De OCG is verheugd dat een groot deel van het UMCG-docentencorps inmiddels de BKOkwalificatie heeft gehaald, maar zal aandacht blijven vragen voor verdere professionalisering van
de docenten in het kader van de kwaliteit van het onderwijs. Afgelopen jaar is hierin een grote
stap gezet door de Studievoorschotmiddelen voor een deel te besteden aan
docentprofessionalisering en door de aanstelling van juniordocenten.
6. Onderwijs in medisch leiderschap
De OCG is met de O&O-raad is van mening dat ook de Groningse opleiding aandacht dient te
besteden aan het verwerven van deze nieuwe CanMeds competentie. De OCG heeft daarom extra
aandacht besteed aan de PDCA-cyclus van de Leadership in Practice (LiP)-leerlijn in semester
3.2 van de bachelor.
7. Borgen van onderwijs in UMCG en affiliaties
Een groot deel van het onderwijs in de masteropleiding vindt plaats bij externe partners (de
affiliatie- en satellietziekenhuizen). Studenten lopen hun (junior)coschappen in verschillende
medische centra in de OOR (onderwijs-en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland). Om de
kwaliteit van het onderwijs dat studenten daar ontvangen te garanderen, vindt structureel
overleg plaats tussen de mastercoördinator en de coördinatoren binnen de verschillende centra.
De OCG had zich voorgenomen om toe te zien op implementatie van aanbevelingen uit de meest
recente visitatie, hier heeft de OCG afgelopen jaar echter geen specifieke aandacht aan besteed.
8. Wat te doen als afdelingen niet hun onderwijsdoelen halen?
Onderwijs moet in het UMCG een gezamenlijke inspanning zijn. De OCG wil onderzoeken wat
er gebeurt met onderwijsfinanciering waarvan de doelen niet worden gehaald. De OCG heeft
hier afgelopen jaar geen specifieke aandacht aan besteed, wel is er aandacht voor het probleem
vanuit het faculteitsbestuur.
9. Borgen van overgang G2020 bachelor naar master
Het curriculum G2020 is ruim drie jaar geleden ingevoerd. In september 2017 hebben de eerste
studenten uit dit nieuwe curriculum, toen al ingevoerd in de bachelor, de overgang naar de
master gemaakt. De OCG wilde afgelopen jaar monitoren of de overgang naar de master soepel
verloopt en of eventuele aanpassingen in de master wenselijk zijn. Afgelopen jaar heeft de OCG
daarom meer de nadruk gelegd op evaluatie van de master, waar voorheen de focus vooral op de
bachelor lag. Hierbij is ook de kwaliteit van de overgang van de bachelor G2020 naar de nieuwe
master G2020 gemonitord. De OCG is goed op de hoogte gehouden van de wijzigingen van de
master, inclusief motivatie voor wijzigingen. Het tijdspad van de OER werd bij de master niet
gehaald door meerdere onvoorziene vertragingen. De OCG zal volgend jaar toezien op een
strikter verloop van het tijdspad.
10. Werkwijze OCG
De OCG nam vorig jaar als leerpunt mee dat indien nodig, het Huishoudelijk Reglement bekeken
wordt om in situaties van twijfel antwoord te kunnen krijgen over hoe bepaalde situaties
aangepakt moeten worden. Dit jaar is een situatie zoals die vorig jaar voorkwam niet
voorgevallen.
Een ander verbeterpunt was dat de communicatie per email efficiënter moet worden, zodat
besluitvorming en andere communicatie beter verloopt. Dit is gebeurd.
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5. Plan, Do, Check, Act
Naast de maandelijkse vergaderingen, komt de kwaliteitszorg samen met de jaarvertegenwoordiging
en de semesterteams van elk studiejaar van de bacheloropleiding. Dit is na afloop van elk semester,
wanneer de semesterevaluaties zijn afgerond en ingelezen. Hierin wordt feedback gegeven door de
jaarvertegenwoordiging over het semester aan de semesterteams. Zij kijken vervolgens samen met
de kwaliteitszorg en het dagelijks bestuur van geneeskunde naar de gegeven feedback en hiervan
wordt er een uiteindelijk actieplan geschreven. De OCG bekijkt deze lijst en streeft ernaar om
toezicht te houden op het sneller doorvoeren van verbeterpunten.
In de master van geneeskunde worden jaarlijks in februari/maart voor M1 en M3
evaluatiebijeenkomsten georganiseerd. Hierbij wordt per onderwijsonderdeel geëvalueerd,
genodigden zijn de coördinatoren van het betreffende onderwijs, de mastercoördinator,
vertegenwoordigers vanuit de studenten (M1: masterraad, M3: Commissie Semiarts en
Onderzoeksstage (CSO)) en een medewerker van de taakgroep Kwaliteitszorg. Voor de evaluaties in
M1 schuiven ook het hoofd van het KTC en vertegenwoordigers van het Martini Ziekenhuis aan. De
taakgroep kwaliteitszorg levert de resultaten van de evaluaties aan in de vorm van jaarrapportages.
Tijdens de evaluatiebijeenkomsten worden deze rapportages besproken en wordt een actiepuntenlijst
opgesteld.
In M2 worden de jaarrapportages in februari/maart besproken in het KDO M2/M3, waarnaar de
affiliaties actiepunten opstellen. Deze worden gebundeld door de taakgroep kwaliteitszorg.
Naast deze jaarrapportages, worden er ook halfjaarlijkse rapportages naar de coördinatoren
gestuurd. Hiervoor wordt geen aparte evaluatiebijeenkomst georganiseerd, deze rapportages hebben
vooral als doel om dringende kwesties tijdig te kunnen signaleren en waar nodig te corrigeren.
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6. Overzicht vergaderingen
Datum Tijdstip
07-09- 13:002018
15:00

Locatie
3214.0301

Aanwezigen
De Vries
(voorzitter), Quinten,
Wietasch, Van der
Horst, Pröpper, Van
Son, Vodegel,
Mulder, Nierop,
Wiltvank (notulen)
Vodegel
(vicevoorzitter),
Quinten, Van der
Horst, Mulder, Van
Son, Pröpper,
Nierop, Wiltvank
(notulen)

05-102018

13:0015:00

3214.0301

09-112018

13:0015:00

3214.0301

07-122018

12:3016:00

3214.0301

11-012019

14:0016:00

3214.0301

28-012019

15:0017:00

3214.0301

08-032019

13:0015:00

3214.0301

08-042019

15:0017:00

3219.0008

De Vries
(voorzitter), Quinten,
Vodegel, Van Son,
Mulder, Wiltvank
(notulen)

10-052019

13:0015:00

3214.0301

De Vries
(voorzitter),
Wietasch, Vodegel,
Van Son, Mulder,
Oranje, Nierop,

De Vries
(voorzitter), Quinten,
Vodegel, Van Son,
Oranje, Nierop,
Wiltvank (notulen)
De Vries
(voorzitter), Quinten,
Van der Horst,
Wietasch, Vodegel,
Van Son, Oranje,
Mulder, Nierop,
Wiltvank (notulen)
De Vries
(voorzitter), Quinten,
Vodegel, Van Son,
Mulder, Nierop,
Wiltvank (notulen)

De Vries
(voorzitter), Quinten,
Wietasch, Vodegel,
Van Son, Oranje,
Mulder, Nierop,
Wiltvank (notulen)
De Vries
(voorzitter), Quinten,
Vodegel, Van Son,
Oranje, Mulder,
Nierop, Wiltvank
(notulen)

Agendapunten
 Toetsen en beoordelen in de
Masteropleiding
 Jaarverslag
 Huishoudelijk Reglement
 Jaarplan
 Resultaten van de NSE
 OCG & AVG
 OER-tijdspad
 Beleidsplan
 Jaarverslag
 Engelse taalvaardigheid en
internationalisering
 Voortgangstoets
(adaptief toetsen)
 NSE-resultaten
 Terugkoppeling evaluaties tweede
semester
 Wijze van uitvoeren evaluaties OCG
 KTC

Gasten
Prof. dr. J.B.M. Kuks






Studievoorschotmiddelen
Prodecaan
Focusgroep: onderzoek naar OCG’s
Voorbespreking OERen

Dr. H. Dekker
Prof. dr. G.J. ter Horst
Prof. dr. G. Croiset
M. Katoele







Manier van evalueren door OCG
WIOO vorming
CEDAR
O&O-raad over o.a. OERen
ECTG

Prof. dr. A.D.C Jaarsma
O&O-raad: Dr. M.H.J.
Ruiters (voorzitter),
S.N. van Ogtrop en
J.A.A. van Brunschot
(studentleden)
ECTG: Dr. W.
Nieuwland (voorzitter)
O&O-raad: S.N. van
Ogtrop en J.A.A. van
Brunschot
(studentleden)

 OERen

 Facultaire Onderwijsmonitor en
SWOT-analyses
 Ontwikkelingen bachelor
 Landelijke bijeenkomst OCGvoorzitters
 Manier van evalueren door de OCG
 OERen
 Docentprofessionalisering
 Reflectie op Voorgangstoets
 Toetsitembank
 #metoo
 Adaptieve afname Voortgangstoets
 Adviserend student-lid Raad van
Bestuur
 Facultaire Onderwijsmonitor:
SWOT-analyse
 Terugkoppeling voortgang OERen
 OptiCom
 Terugkoppeling bespreking
actieplannen eerste semesters
 Voorbereiden gesprek prodecaan
 Samenstelling OCG
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Dr. R. Bakels
Dr. J. Greidanus
Y. Stunnenberg

Drs. M. de Vries
Drs. M.J. Dekker

Geen gasten aanwezig.

E.M. ter Kuile

Geen gasten aanwezig.

12

Wiltvank (notulen)
14-062019

13:0015:00

3214.0301

De Vries
(voorzitter), Vodegel,
Van Son, Mulder,
Oranje, Nierop,
Wiltvank (notulen)

 Evaluaties M1 en M3 (met name
gezondheidsrecht, moreel beraad M1,
kennistoetsing M1)
Drs. M.H. Erich
 Scholingsprogramma OCG
 Kennistoetsing M1
 Jaarplan Master G2020
 Samenstelling OCG
 Terugblik
 Jaarplan OCG

6.1.Uitgaande Brieven
De brieven van de OCG zijn volgens de WHW een krachtig communicatiemiddel; het
faculteitsbestuur is immers verplicht om binnen een bepaalde tijd op een brief te reageren.
Onderwerp: Advies OCG Onderwijs- en Examenregelingen 2019-2020
Datum: 6 februari 2019
Auteur: Dr. J. de Vries
Ontvanger: Prof. dr. G. Croiset, M. Katoele
Inhoud: De OCG heeft de concept-OERen ontvangen volgens het tijdspad en heeft de zijn reactie
(zie hoofdstuk 7) zo snel mogelijk verstuurd.
Reactie: Zie hoofdstuk 7.
Onderwerp: Brief met aanvullend advies bij concept-OER masteropleiding
Datum: 9 april 2019
Auteur: Dr. J. de Vries, Dr. M Ruiters (voorzitter O&O-raad)
Ontvanger: M. Katoele
Inhoud: De OCG heeft een nieuwe versie van de concept-OER van de master ontvangen en hier
nieuwe opmerkingen over gedeeld met de redacteur van de OERen (zie hoofdstuk 7).
Onderwerp: Opmerkingen bij brief over wijzigingen Voortgangstoetsing
Datum: 10 april 2019
Auteur: Dr. J. de Vries
Ontvanger: Prof. dr. G. Croiset
Inhoud: De OCG heeft een brief ontvangen, afkomstig van de landelijke Werkgroep
Interuniversitaire Voortgangstoets (WIV). In de brief zet de WIV uiteen wat zij in de komende jaren
aan de toetsprocedure wil veranderen, waarbij het accent op digitalisering en adaptief toetsen ligt.
De OCG staat positief tegenover deze ontwikkelingen maar heeft zorgen over het ambitieuze
tijdspad en de praktische uitvoering.
Reactie: Dr. A.J.A. Bremers (voorzitter WIV) aan de landelijke Onderwijscommissie Geneeskunde
op 17 mei 2019
In deze brief wordt de grootste zorg van de OCG, de ambitieuze planning, als probleem onderkend.
De planning zal daarom worden bijgesteld. Daarnaast wordt ook uitgebreid op andere zorgen van
faculteiten ingegaan. Op een aantal praktische facultaire problemen die de OCG in haar brief aan de
prodecaan benoemde wordt niet ingegaan.
Onderwerp: Advies Moreel Beraad M1
Datum: 15 mei 2019
Auteur: Dr. J. de Vries
Ontvanger: Prof. dr. G. Croiset
Inhoud: De OCG heeft in de evaluatie van de master opgemerkt dat het Moreel Beraad, onderdeel
van de onderwijseenheid Professionele Ontwikkeling, met logistieke problemen kampt. De OCG
vraagt de prodecaan om samen met de mastercoördinator op zoek te gaan naar oplossingen voor dit
probleem en op die manier de nakijktijd te verkorten.
Reactie: Nog geen reactie ontvangen.
Onderwerp: Gezondheidsrecht M2
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Datum: 6 juni 2019
Auteur: Dr. J. de Vries
Ontvanger: Prof. dr. G. Croiset
Inhoud: De OCG heeft in de evaluatie van de master opgemerkt dat de leerlijn Gezondheidsrecht al
jaren slecht wordt beoordeeld door studenten. De OCG vraagt de prodecaan om samen met de
mastercoördinator op zoek te gaan naar oplossingen voor dit probleem en op die manier de
studenttevredenheid over deze leerlijn te verbeteren.
Follow-up: Na beraad met andere studentgremia heeft de OCG zijn vraag om reactie aan de
prodecaan teruggetrokken. Het probleem is echter nog niet opgelost; de OCG zal de kwestie in de
overdracht opnemen.
Onderwerp: Toekomstplannen voortgangstoetsing
Datum: 17 juni 2019
Auteur: Dr. J. de Vries
Ontvanger: Prof. dr. G. Croiset
Inhoud: De OCG vraagt om beantwoording van twee resterende vragen rondom de wijzigingen van
de toetsprocedure van de voortgangstoets.
Reactie: Nog geen reactie ontvangen.
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7. Samenvatting Advies OCG over OERen
Algemene opmerkingen
De OCG constateert dat op het gebied van taalgebruik nog een grote verbeterslag mogelijk is. Dit is
door de OCG al meerdere keren aangekaart, maar helaas heeft slechts een beperkte verbetering
plaatsgevonden. Er is veelvuldig sprake van inconsequent gebruik van terminologie, onjuist
hoofdlettergebruik, onjuiste spatiëring, het gebruik van het Nederlands en het Engels door elkaar,
het gebruik van verschillende begrippenlijsten en een zeer beperkte afstemming tussen de bacheloren master OER. De OCG adviseert om beide documenten nog eens kritisch door te nemen en
verwacht dat daardoor de leesbaarheid van de OERen flink verbetert. Ook doet de OCG de suggestie
om een tekstschrijver in de arm te nemen, die eenmalig de OERen kan doornemen op het gebied van
leesbaarheid en taal. De OCG verwacht daar jaren profijt van te hebben.
Een ander punt is de voortgangstoets en het aantal EC dat studenten hiervoor kunnen halen. Over
dit punt is vorig jaar veel discussie geweest en destijds is de afspraak gemaakt dat er een
reflectieverplichting zou volgen naar aanleiding van het resultaat dat studenten behalen op de
voortgangstoets. De OCG vindt dit niet terug in de OER en verzoekt dit alsnog op te nemen.

7.1.OER Bacheloropleiding Geneeskunde
Inhoudelijk
Art. 7.2 lid 1 (postpropedeutische verplichtingen)
De OCG is van mening dat het mogelijk moet blijven de gehele bacheloropleiding qua toetsing in het
Engels af te leggen. Dat betekent dat studenten de keuze moeten krijgen het
consultvoeringsonderwijs in het Engels of in het Nederlands te volgen. De OCG heeft geen bezwaar
tegen het aanbieden van de patiëntcolleges in het Nederlands, mits de slides die tijdens het college
gebruikt worden in het Engels zijn. Een Engelstalige samenvatting is dan niet nodig.
Tekstueel
2.3.2 – het assessment Medisch Nederlands C1 is geen ingangseis voor de bacheloropleiding.
2.3.2 – de OCG vraagt zich af wat een institutionele TOEFL test is.
2.5 – uit wie bestaat de toelatingscommissie en voldoet de samenstelling van de toelatingscommissie
aan de eisen uit dit artikel? De OCG acht het wenselijk dat deze commissie online vindbaar is. De
OCG acht de mogelijkheid van een variabele samenstelling (een of twee leden uit het overige
wetenschappelijke personeel) niet gewenst.
3.1 – de CanMEDS en het Raamplan worden hier door elkaar heen gebruikt. Graag uniformiseren.
3.1 – de beschrijving van de LC’s hoort niet thuis in een artikel over ‘doel en eindkwalificaties van de
opleiding’. Suggestie om te schuiven naar artikel 3.2.
3.3 – indien het voorstel betreffende de Nederlandse taal in het derde jaar van de bachelor doorgang
vindt, graag hier de taal van de opleiding aanpassen en toevoegen dat alle onderdelen die getoetst
worden in het Engels afgelegd kunnen worden.
3.8 – de OCG acht dit een onduidelijke en overbodige bepaling die niet van toepassing is bij
Geneeskunde. Suggestie om deze bepaling te verwijderen.
4.1 en 4.3 – om de leesbaarheid van de OER te verbeteren kunnen deze artikelen samengevoegd
worden.
5.1.2 – de OCG zou graag zien dat het voorlopige advies ruim voor 1 maart gegeven wordt en niet
op het allerlaatste moment.
5.3.5 – dit is niet mogelijk bij Geneeskunde en deze bepaling zorgt voor verwarring. Graag
schrappen.
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6.2 – een ‘unieke omstandigheid’, betekent dat iets maar een keer voor kan komen. Dat lijkt de OCG
niet gewenst. Graag anders verwoorden.
7.1 – er wordt verschillende terminologie voor het profileringsonderwijs gebruikt. Graag
uniformiseren naar voorbeeld van de syllabus over profileringsonderwijs.
8.B – aangezien het Honours College en de JSM verderop in de OER worden genoemd, kan deze
bepaling worden geschrapt. Zo staat het Honours College en de JSM niet op twee plekken vermeldt.
In lijn met het format van de RUG zou paragraaf 12 opgeheven moeten worden en zouden de
Honours onderdelen onder 8.B ondergebracht moeten worden.
8.6 – dit artikel hoort onder ‘toelating’.
9.2 – het voorstel van de ECTG over de voortgangstoets zou invloed hebben op de verplichte
volgorde. Bij akkoord zou dit artikel dus aangepast moeten worden. De OCG staat positief tegenover
het voorstel van de ECTG.
9.5 – de verhouding voor de beoordeling van de bachelorthesis is gewijzigd en de onafhankelijke
beoordelaar krijgt een zwaardere ‘stem’. De OCG is het hier mee eens.
9.6 – nu er geen kopie meer wordt afgegeven van de tentamens, is een oefentoets nog meer gewenst.
Graag een strakkere formulering dan ‘streven’.
9.6 – OCASYS is niet van toepassing.
9.13 – de OCG is voorstander van een soort ‘gedragscode’ voor inzagemomenten. Hier zou
bijvoorbeeld genoemd kunnen worden dat er geen foto’s gemaakt mogen worden van de
tentamenopgaven.
9.15 – graag specificeren wat o.a. als fraude bestempeld kan worden.
10.4.2.b – graag kiezen tussen thesis of scriptie.
Paragraaf 11 is in de OER voor de Masteropleiding een stuk uitgebreider. Graag uniformiseren.
12.3.3 – een MD/PhD-traject in de bacheloropleiding is niet mogelijk.
12.6 – in de praktijk wordt dit artikel niet nageleefd. Daarnaast beperkt het artikel de keuzevrijheid
voor een groep studenten die geacht worden zelfstandig hun leerpad in te kunnen vullen. Het doel
moet 225 EC zijn, maar zeker deze groep studenten zou zelf moeten kunnen bepalen hoeveel EC hij
of zij ieder jaar haalt.
12.6 – er is beleid opgesteld over de handelswijze bij conflicterend onderwijs (gaat met name om de
tutorgroepen). De OCG ziet dit graag toegevoegd aan de OER.
14.6.1 – dit is erg algemeen. De OCG ziet graag een preciezere beschrijving van de
onderwijseenheden.
14.6.4 – artikel 6.5 bestaat niet.
15.1.2 – de studenten wordt hier als een groep geformuleerd, terwijl het ook individueel kan. Graag
enkelvoud van maken.

7.2.OER Masteropleiding geneeskunde
Inhoudelijk
Art. 1.5 en art. 3.2 lid 2 (judicium abeundi)
De koppeling tussen het judicium abeundi en het stoppen van de opleiding na twee onvoldoendes
voor de seniorcoschappen is niet gewenst. Dit zijn twee wezenlijk verschillende zaken en moeten
goed uit elkaar gehouden worden. Puur het gegeven dat een student lang over de studie doet, is
uitdrukkelijk geen aanleiding voor een judicium abeundi. De OCG vraagt zich verder af of twee
kansen niet te weinig is, zeker als voor de tweede kans geen vorm van extra begeleiding wordt
geboden. Ook vraagt de OCG zich af waarom een dergelijke maatregel in M2 wordt geïntroduceerd
en niet al in M1. Meer in het algemeen roept de huidige formulering vragen op. Mag een student
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bijvoorbeeld niet verder na twee onvoldoendes en wordt deze student gestopt? Wat als een student
zich toch weer inschrijft?
Artikel 3.2 lid 2 (tijd tussen opleidingsjaren)
Er wordt een periode van maximaal drie maanden tussen M1 en M2 genoemd. Indien deze periode
wordt overschreden zou, blijkens de verwijzing naar artikel 3.9 lid 2, de examencommissie onder
omstandigheden een aanvullend tentamen mogen opleggen. De achtergrond van dit artikel is
waarschijnlijk het beheersbaar houden van de opleiding, maar de periode van drie maanden lijkt erg
kort. Dit levert bijvoorbeeld een conflict op voor studenten betrokken bij een MD/PhD-traject. Ook
begrijpt de OCG niet waarom er tussen M2 en M3 een langere periode (een jaar) mag zitten. Wat is
de achtergrond van dit verschil? De OCG heeft behoefte aan een bij voorkeur mondelinge toelichting
bij dit artikel. Dat kan tijdens de O&O-raad vergadering van 8 mei. Vooralsnog zou de OCG willen
adviseren om de verwijzing naar artikel 3.9 lid 2 achterwege te laten en om simpelweg op te nemen
dat, afgezien van overmacht en MD/PhD-trajecten, er niet meer dan drie maanden tussen M1 en M2
mag zitten.
Art. 3.14
Er zijn zorgen over of de regeling voor de toekenning van een judicium nu niet te soepel is. Een
judicium moet immers wel wat waard blijven. Ook moet er een verschil blijven tussen een cum laude
en een summa cum laude. De overgangsregeling acht OCG in ieder geval te soepel en overbodig en
het advies is dan ook om lid 6 van artikel 3.14 te schrappen.
Tekstueel
2.5 – de OCG vraagt zich af waarom de afkortingen zijn vervangen. Deze afkortingen waren juist
zeer gangbaar.
Paragraaf 3 – ‘examens’ van de opleiding. Een examen is iets anders dan een tentamen.
3.14.2.c – de OCG vraagt zich af of voor de semiartsstage ook wordt overgestapt op het O/V/Gsysteem.
3.14.2.f – moet zijn juniorcoschappen in plaats van seniorcoschappen.
3.16 – graag specificeren wat o.a. als fraude bestempeld kan worden.
Paragraaf 4 – aangezien deze paragraaf over toelating gaat, zou het logischer zijn deze paragraaf
meer in het begin van de OER op te nemen.
4.3 – uit wie bestaat de toelatingscommissie en voldoet de samenstelling van de toelatingscommissie
aan de eisen uit dit artikel? De OCG acht het wenselijk dat deze commissie online vindbaar is. De
OCG acht de mogelijkheid van een variabele samenstelling (een of twee leden uit het overige
wetenschappelijke personeel) niet gewenst.

7.3.Invloed van de OCG op de OERen
Op 27 maart 2019 heeft de OCG samen met de O&O-raad ingestemd met de OER van de
Bacheloropleiding Geneeskunde.
De OER ziet er al mooi uit, maar kan nog beter. De OCG adviseert een tekstschrijver in de arm te
nemen voor consistent taalgebruik en eenduidige schrijfstijl. G. Croiset betwijfelt of dat wat oplevert,
want een bachelor OER heeft een andere stijl dan een master OER. Het is de vraag of een
tekstschrijver dit verschilt opmerkt.
Ook wil de OCG dat de OER toegankelijker wordt gemaakt. R. Bezema verbaast dit, want de OER is
gebaseerd op de model-OER van de RUG. G. Croiset stelt voor dat studenten voor volgend jaar de
OERen doornemen om te kijken waar het duidelijker kan. Maar in het algemeen bestaan de OERen
uit vrij strakke teksten.
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Vorig jaar is de afspraak gemaakt dat er voor de voortgangstoets een reflectieverplichting zou
komen. Helaas is deze verplichting nog niet in de OER opgenomen. J. de Vries geeft aan dat er 6
EC’s staan voor de voortgangstoets, oftewel 148 uur en dat is veel. Omdat de OC inspraak heeft op
de studielast, vraagt de OC opnieuw om de reflectieverplichting in de OER op te nemen. Het is nu
wel opgenomen in het toetsplan, maar daar zit het wat verstopt. De reflectie kan via een mentor, een
coach of een tutor en is complexer dan gedacht. Daarom gaat het niet lukken om hier in september al
mee te starten. Dat neemt niet weg dat er m.b.t. de voortgangstoets niet gereflecteerd gaat worden.
De reflectie moet een verplicht onderdeel worden. In principe hebben studenten een of twee keer per
jaar een gesprek met de eigen coach. In het toetsplan 2020 is dit al duidelijk neergezet. De afspraak
wordt gemaakt om na het eerste semester te evalueren.
Toelatingscommissie: het voorstel om de namen van de leden online te zetten vindt geen bijval.
Mensen kunnen contact zoeken via een mailadres. Maar de namen kunnen niet bekend worden
gemaakt bij aspirant-studenten.
Oefentoetsen: Het streven is voor elke toets een oefentoets te leveren. Vorig jaar is dat niet elke keer
gelukt. De toetsitembank wordt in gebruik gesteld, maar een oefentoets vraagt om een strakke
formulering. Ook voor komend jaar kan niet worden gegarandeerd dat er altijd een oefentoets is.
Typologisch: Bij artikel 3.1 staat ‘arts’ met drie ‘r’-en. Verder geeft de gedragscode van de RUG
m.b.t. externe middelen als woordenboeken aan dat deze omschreven moeten worden in de OER,
maar in deze OER staat het niet. M. Katoele geeft aan dat hij zich niet bewust was van deze eis; het
staat nu in de regels en richtlijnen. Maar het zal alsnog worden toegevoegd.
Besluit: De OCG en O&O-raad stemmen in met de bachelor OER Geneeskunde, onder voorwaarde
dat gebruik van een woordenboek wordt toegevoegd, er een taalgroep voor leesbaarheid komt en er
een evaluatie komt van de reflectie voortgangstoets in het voorjaar van 2020.
Op 5 juni 2019 heeft de OCG samen met de O&O-raad ingestemd met de OER van de
Masteropleiding Geneeskunde.
G. Croiset verontschuldigt zich voor het ongelukkige traject dat deze OER heeft doorlopen. De
vormgeving en de tekst kunnen nog beter. In de zomer gaat iemand de tekst van deze OER
doornemen, zodat er volgend jaar een nog betere OER ligt. De O&O-raad vraagt waarom er verschil
in tijd zit tussen M1-M2 en M2-M3. R. Bezema legt uit dat het de bedoeling is om dat wat geleerd is
in M1 zo snel mogelijk te gebruiken in M2. Maar de verwachting is dat in M2 de kennis en
vaardigheden al wat bestendiger zijn en daarom kan de tijd tot M3 iets langer zijn. Wat betreft
artikel 3.2, de voorwaarde voor starten binnen 12 maanden: dit is een maximale tussentijd. Is die
langer dan 12 maanden, dan kan de examencommissie aanvullende eisen stellen.
Besluit: Zowel de OCG als de O&O-raad stemmen in met de voorliggende master OER
Geneeskunde 2019-2020.
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8. Vooruitblik
Voor onze vooruitblik op het academisch jaar 2019-2020 is een concept-jaarplan opgesteld (Bijlage
2). In algemene zin adviseert de oude geleding de opvolging in de OCG zich volgend jaar te gaan
richten op de volgende ontwikkelingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tijdspad van de OERen
Overgang naar nieuwe opleidingscoördinatoren
Evaluatie, monitoring en bijsturing van de herstructurering Oorzaken van Ziekten
Monitoring van OptiCom
Monitoring van de Engelse taalvaardigheid in de bacheloropleiding
Profileringsonderwijs
Docentprofessionalisering
Evaluatie, monitoring en bijsturing van het mastercurriculum G2020
Toetsing in de masteropleiding
Capaciteitsproblemen in de masteropleiding
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Organogram studentmedezeggenschap
2019

Universitair Medisch Centrum Groningen
U-raad

OC en EC
per opleiding
College van
Assessoren

O&O-raad
Assessor

CvB RUG

RvB UMCG

OVOO

Afkortingen
GNK
THK
BW
U-raad
CvB
RvB
OC
EC
O&O
MR
OVOO
BWO
BOG
JV
YR

Geneeskunde
Tandheelkunde
Bewegingswetenschappen
Universiteitsraad
College van Bestuur
Raad van Bestuur
Opleidingscommissie
Examencommissie
Onderwijs & Onderzoek
Medezeggenschapsraad
Overlegvergadering O&O
BW-overleg
Bachelor Overleg Geneeskunde
Jaarvertegenwoordiging
JVT - THK, JVM - Mondzorgkunde
Year Representation

Bijlage 1. Organogram Studentmedezeggenschap UMCG

BW

Bachelor/Master
Coördinator

GN
K

Bachelor/Master
Programmaleider

TH
K

Bachelor/Master
Coördinator

OC en EC

Mondzorgkunde

BWO

BO
G

MR Hanze

Studiosi
Mobilae
M.F.V.
Panacea
T.M.F.V.
Archigenes

CvB Hanze

Selectiecommissie

Neemt plaats in alle Pro’s

De
Geneeskundestudent

Neemt plaats in ProDent

Neemt plaats in ProMove

Neemt plaats in ProMed

JV
JV/YR
Mastercommissies

JVT/JV
M
JV
Kliniek

Jaarplanning
2019 – 2020

Opleidingscommissie Geneeskunde

Semester 1
6 september
Groepsfoto

4 oktober
Prodecaan

1 november
Bachelorcoördinator en adjunctbachelorcoördinator

Jaarplanning OCG

NSE

Jaarverslag OCG

Adviserend student-lid Raad
van Bestuur

6 december
Mastercoördinator en adjunctmastercoördinator

10 januari
Voorbereiding OER

Coördinator Learning
Communites

Evaluaties tweede semesters
Gert ter Horst en Hanke
Dekker
Examencommissie
Wybe Nieuwland

Semester 2
7 februari

Extra indien nodig

6 maart

OER

Instemming OER

O&O-raad

Evaluaties eerste semesters

3 april

1 mei

5 juni

Evaluaties master

Terugblik studiejaar
Jaarverslag
Jaarplan 2020/2021

Bijlage 2. Concept Jaarplanning Opleidingscommissie Geneeskunde 2019-2020

