
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Missie 
 
De Onderwijs- & Onderzoeksraad (O&O-
raad) van het UMCG wil het engagement 
aanwakkeren binnen het onderwijs, de 
opleidingen en het onderzoek in het 
UMCG.  
 
De O&O-raad wil via bottom-up 
initiatieven een continue dialoog 
bewerkstelligen tussen beleidsmakers en 
zij die binnen dat beleid hun belangrijke 
taken uitvoeren. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
De O&O-raad is het (verkozen) formele 
medezeggenschapsorgaan op het gebied 
van onderwijs en onderzoek van het 
UMCG. De O&O-raad bestaat uit zeven 
studenten en zeven personeelsleden. 
 
 
Doelgroep/achterban:  
 
Alle medewerkers die te maken hebben 
met onderwijs en onderzoek: 
Aio’s, artsen, studenten, docenten, 
coördinatoren, hoogleraren etc. 

 

 

 
 
 

Bevoegdheden O&O-raad: 
 

- vastgelegd in het O&O-raadsreglement 
UMCG en  

- in de wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW) 
verankerd. 

 
 
Belangrijke bevoegdheden: 

- instemmingsrecht Onderwijs- en 
Examenreglementen (OER-en) 

- instemmingsrecht omtrent kwaliteitsbeleid 

- uitspreken gevoelen O&O-begroting 

- advisering, gevraagd en ongevraagd,  t.a.v. 
allerlei zaken  

 

 
 
 

1. Een keer per 4 à 6 weken een reguliere 
vergadering 

 
2. Een keer per 4 à 6 weken een 

overlegvergadering (OV) met de Raad van 
Bestuur.  

 
Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders 
aangegeven. 

 
 
Twee ad hoc-commissies: 
- Commissie Onderwijs 
- Commissie Onderzoek 
 
Een vaste financiële commissie 
 
Dagelijks Bestuur:  
gekozen voorzitter en vicevoorzitter (een uit 
de personeelsfractie en een uit de 
studentenfractie) 

 
 

  

 
Belangrijke richtinggever: samenhang tussen 
onderwijs, opleidingen en onderzoek. 
 
De O&O-raad zal letten op verdere 
ketenintegratie van patiëntenzorg, onderwijs, 
opleidingen, onderzoek en ondersteunende 
diensten en vindt dat: 
in het kader van de ISO-certificering dient te 
worden aangeven wat de risico’s/gevolgen zijn 
van een wijziging in één keten van het UMCG 
voor alle anderen. 
 

3. Uitvoering 

 

 

 
Gesprekspartners: 
- Decaan namens de Raad van Bestuur 
- Prodecaan Onderwijs 
- Prodecaan Onderzoek 
- Andere belanghebbenden uit de 

organisatie 
 
Contacten: 
- Andere medezeggenschaps-

geledingen (OR, OC’s) 
- Opleidingscommissies 
- PhD-council 
- ProMed, ProMove e ProDent 

 

2. Gesprekspartners en contacten 

4. Werkwijze 

5. Bevoegdheden 

 
 
- Aandacht voor vernieuwingen 

opleidingsprogramma’s en aanbieden 
Onderwijs op Maat; 

- Opleidingen dienen aan te sluiten op 
beroepspraktijk; 

- O&O-raad ziet toe op volledig doorlopen van 
PDCA-cyclus van evaluaties, terugkoppelingen 
en verbeteracties; 

- Wetenschappelijke vorming dient meer 
prominente rol te krijgen in basiscurriculum; 

- JSM dient robuuster geborgd te worden in 
organisatie en de financiering daarvan 
verankerd in begroting; 

- Kwaliteitszorg opleidingen tegen het licht 
houden; 

- Stimuleren toetsing op gebied van 
competenties (CanMED’s) en een persoonlijke 
mentor; 

- Toezien op verdere internationalisering en 
adequate informatievoorziening daarover; 

- Toezien op digitaliseringsproces onderwijs en 
onderzoek; 

- Monitoren veilig leerklimaat, o.a. door 
afnemen evaluaties coschapbegeleiding en 
evaluatie begeleiding PhD-trajecten. 

 
  

 
De O&O-raad sluit aan bij het onderzoeksprofiel 
van het UMCG: Healthy Ageing. Speeerpunten: 
- Integratie van onderwijs en onderzoek, en 

monitoren uitwerking van de 
prestatiefinanciering O&O; 

- Monitoren promotietrajecten 
(werknemerpromovendi en promovendi 
promotie-experiment); 

- Adviseren over het talentbeleid voor 
toponderzoekers; 

- Staf Onderzoeksbeleid. 

 
 
Bewegingswetenschappen: 
- Structureel negatief meerjarig 

exploitatieresultaat; 
- Visitatie bachelor- en masteropleidingen 

Bewegingswetenschappen in 2019; 
- Evalueren van de nieuwe ontwikkelingen 

in de bachelorfase en masterfase 
 
Geneeskunde: 
- Evaluatie, monitoring en bijsturing van 

G2020; 
- Monitoren veranderingen 

selectieprocedure Learning Communities 
 
Tandheelkunde: 
- Monitoren invoering reorganisatieplan 

en de gevolgen die dit heeft voor het 
onderwijs en het vertrouwen van zowel 
studenten als medewerkers; 

- Monitoren van de nieuwe 
ontwikkelingen in de bachelor- en 
masterfase; 

- Visitatie van de 
tandheelkundeopleidingen in oktober 
2018. 

1. Samenstelling 
 

 

Visie  
 
De algemene missie van de O&O-raad willen we als volgt realiseren:  

 
De raad wil een positieve bijdrage leveren aan het streven van het UMCG om, naast de beste patiëntenzorg, het beste onderwijs en onderzoek te 
leveren. Dit zodanig dat de talenten van studenten en medewerkers optimaal worden benut. In deze stimulerende omgeving is er altijd aandacht 
voor het individu. Alleen op deze manier doen wij de U in het UMCG de eer toekomen die hij verdient.  

 
Wij willen dit bereiken door proactief en vroeg in het besluitvormingsproces te participeren en handelen, maar ook de nieuwe ontwikkelingen te 
monitoren en hierop in te spelen. De focus op kwaliteit, het doen wat we beleidsmatig hebben afgesproken en een integrale ‘UMCG-brede’ blik 
op de kerntaken zijn hierbij onze belangrijkste richtsnoeren. 

6. Ambities en speerpunten 
 

9. Speerpunten per opleiding 7. Ambities en speerpunten - Onderwijs 

8. Ambities en speerpunten - Onderzoek 
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