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Geachte lezer, 
 
Dit handboek is bedoeld ter informatie voor leden en niet-leden van ProMed. In dit 
handboek is beschreven welke gremia zitting nemen in ProMed, wat de aandachts-
gebieden zijn van deze gremia zijn en wie deze studentleden zijn. 
 
Overzicht studentmedezeggenschap:  

Gremium Aantal 
studenten 

Rol Reikwijdte1 Taakgebied 

ProMed 22 Overkoepelend 
overlegorgaan 

GNK Afstemming tussen en training 
van de leden 

Assessor 1 Adviseur UMCG, RUG, 
NL 

Adviseren namens studenten en 
afstemmen tussen alle belang-
hebbenden 

IMS 4 ProMed 
leden 

Landelijk over-
leg; gespreks-
partner lande-
lijke organisa-
ties 

NL Afstemmen tussen faculteiten, 
van elkaar leren, samen actie on-
dernemen, jaarlijks congres  

DG 1-2 Beroepsvereni-
ging (onderdeel 
van KNMG) 

NL Acties organiseren, bijdragen aan 
CAO-onderhandelingen en minis-
teriële werkgroepen 

Uraad 4 Gremium RUG, NL Medezeggenschap RUG 
O&O-raad 7 Gremium UMCG Medezeggenschap O&O UMCG 

OCG 4 Gremium GNK Medezeggenschap onderwijs 
GNK; met een focus op de kwali-
teit 

ECTG 2 Gremium GNK Examinering 
MFV  

Panacea 
2 Studievereni-

ging 
GNK Commissies monitoren en onder-

steunen, structurele en onderwijs-
eenheid overstijgende problemen 
doorgeven aan ProMed 

Selectie-
commissie 

2 Gremium Selectie 
GNK/THK 

Selectieprocedure vaststellen, se-
lectie organiseren 

JV/YR 48 Commissies Onderwijseen-
heden van BSc 
GNK 

Medezeggenschap van studenten 
in specifieke onderwijseenheden 

Master-
raad 

12 Commissie M1 GNK Medezeggenschap van studenten 
in M1 

Coraden 6-102 Commissie M2 GNK Medezeggenschap van studenten 
in specifieke affiliaties 

CSO 8 Commissie M3 GNK Medezeggenschap van studenten 
in M3 

RVA 5 Commissie ProMed be-
stuur 

Adviserend orgaan voor ProMed 
bestuur 

                                            
1 GNK: binnen Geneeskunde in het UMCG; UMCG: binnen de O&O van het UMCG; NL: GNK op lan-
delijk niveau; BSc: bachelor; M1, M2, M3: leerjaren van de master; THK: Tandheelkunde. 

2 Aantal hangt af per affiliatie (Almelo, Zwolle, Deventer, Treant Zorggroep (Emmen/Hooge-
veen/Stadskanaal), Enschede, Isala (Zwolle/Hardenberg/Meppel), Curaçao, Friesland en Scheemda) 
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Over ProMed 
 
Progressief Medicijnen (ProMed) is het overkoepelende belangenbehartigingsorgaan van ge-
neeskunde studenten van de Rijksuniversiteit Groningen waarbinnen studenten van verschil-
lende onderwijscommissies tweewekelijks zitting nemen in de vergadering. ProMed heeft als 
doel de verschillende belangen van geneeskundestudenten van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen te behartigen. Daarnaast houdt ProMed zich, als autonoom orgaan, bezig met zaken die 
elders niet aan bod komen. Door het schrijven van notities of het organiseren van andere ac-
tiviteiten verkondigt ProMed de mening van studenten. 
 
ProMed vergadert eens in de twee weken op maandagavond van 20.00 tot 22.00 in het on-
derwijscentrum van het UMCG. Doelen van deze bijeenkomst zijn het uitwisselen van infor-
matie en het bepalen van gemeenschappelijke standpunten en te ondernemen acties. Per 
vergadering kunnen alle gremia agendapunten indienen om of ter informatie te delen met an-
dere gremia of ter discussie te stellen. Te bespreken stukken dienen vier werkdagen voor de 
vergadering bij de voorzitter of secretaris te worden ingeleverd. De voorzitter stelt de 
agenda, de actiepuntenlijst, de notulen van de vorige vergaderingen en eventuele ingeko-
men stukken uiterlijk twee werkdagen of de vrijdag voor de vergadering beschikbaar per e-
mail of door deze op Nestor te plaatsen. De voorlopige notulen worden tijdens de volgende 
vergadering besproken en eventueel gewijzigd vastgesteld, waarna deze in het archief wor-
den geplaatst.  
 
Afwezigheid voor de vergadering dient tijdig bij de voorzitter of secretaris gemeld te worden. 
Degenen die een discussiepunt hebben aangedragen, dienen hun taak bij afwezigheid aan 
een ander lid van het gremium over te dragen of tijdig door te geven aan de voorzitter.  
 
Heb je een vraag, een opmerking of wil je een keer mee kijken? Stuur dan een mailtje 
naar promed@umcg.nl.  
 
Het dagelijks bestuur van ProMed bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester: 
 

Dagelijks Bestuur van ProMed 2020-2021 
@: promed@umcg.nl  

T: 06-41688958 (voorzitter ProMed) 
 

Bjorn Blom Tessa van Lohuizen Dieuwke Wijma 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
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Activiteiten 
 
Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) congres  
De Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs organiseert jaarlijks het NVMO congres 
dat plaatsvindt in november en waar docenten, opleiders van medische vervolgopleidingen, 
beleidsmakers, onderzoekers en studenten en coassistenten samenkomen. Onderzoeksre-
sultaten, evaluaties en ontwikkelingen op het gebied van medisch onderwijs worden hier uit-
gewisseld, onder andere door middel van lezingen, papersessies, rondetafelsessies en pos-
terpresentaties. Voor het NVMO congres 2021 zijn voor ProMed 8 kaarten beschikbaar. De 
verdeling van de kaarten voor dit congres is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.  
 
Interfacultair Medisch Studentenoverleg Congres 
Studenten krijgen maar zelden de kans zich te ontwikkelen op het gebied van onderwijsbe-
leid en vernieuwing; trainingen en congressen hierover richten zich meestal op medewerkers 
en docenten. Desondanks houden vele studenten zich op verschillende manieren binnen of 
buiten de eigen faculteit actief met medisch onderwijs bezig. Het Landelijk Medisch Studen-
ten Overleg signaleerde dit en organiseert sindsdien jaarlijks het LMSO congres voor studen-
ten en coassistenten van de acht medische faculteiten in Nederland die zich bezighouden 
met medisch onderwijs. De stichting is opgericht in 2018 en een resultaat van de fusie tus-
sen het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) en het Landelijk Medisch Studenten Over-
leg (LMSO). Voor het IMS congres 2021 zijn voor ProMed 22 kaarten beschikbaar.  
 
Naast de landelijke congressen is ProMed ook actief op nationaal niveau door aanwezig te 
zijn bij de landelijke IMS vergaderingen.  
 
Eigen activiteiten van ProMed  
 
Facultaire activiteiten  
ProMed werkt samen met ProDent (Tandheelkunde) en ProMove (Bewegingswetenschap-
pen) aan verschillende activiteiten door het jaar heen. Zo organiseren we samen de Docent 
van het Jaar verkiezing, Gluren bij de Buren, een gezamenlijke lezing en een nieuwjaarsbor-
rel voor alle medezeggenschapsorganen binnen de faculteit.  
 
Geneeskunde onderwijsactiviteiten 
ProMed organiseert samen met De Geneeskundestudent minimaal eens per jaar gezamen-
lijk een workshopavond voor de geneeskundestudenten. Daarnaast organiseert ProMed ei-
gen lezingen, activiteiten en een pubquiz voor geneeskundestundenten.  
 
Interne activiteiten 
ProMed organiseert voor alle student leden in ProMed interne activiteiten. We starten het 
nieuwe studiejaar met een septemberborrel, kennismakingsactiviteit, kerstborrel, interne dag-
activiteit en een eindejaarsdiner.  
 
Daarnaast verschilt het per jaar welke extra activiteiten ProMed zal organiseren. Jaarlijks 
ontstaan nieuwe banden met externe partijen en ontstaan nieuwe interesses voor nieuwe ac-
tiviteiten.  
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Afkortingen 
 
Binnen ProMed worden een aantal afkortingen en termen regelmatig gebruikt.  

AM&VO Academische, Medische en 
Vervolgopleidingen 

MOG Master overleg Geneeskunde 

A(N)IOS Arts (niet) in opleiding tot spe-
cialist 

NFU Nederlandse federatie der UMC’s 

Assessor Adviserend studentlid RvB NVMO Nederlandse vereniging voor medisch 
onderwijs 

BOG Bachelor overleg Genees-
kunde 

OER Onderwijs en examenregeling 

BT&P Bachelor thesis en project O&O 
(raad) 

Onderwijs en onderzoek((s)raad) 

BW Bewegingswetenschappen OCG Opleidingscommissie geneeskunde 
  Opti-

Com 
Optimalisatie van het Competentieon-
derwijs 

CMC Commissaris master en car-
rière Panacea 

OVOO Overlegvergadering onderwijs en on-
derzoek 

COP Commissaris onderwijs Pana-
cea 

OWI Onderwijsinstituut 

CSO Commissie Semiarts- en On-
derzoeksstage 

  

CvA College van Assessoren PO Profileringsonderwijs 
  R&R Regels en Richtlijnen 
CvB College van bestuur (RUG) RUG Rijksuniversiteit Groningen 
DAG Democratische Academie Gro-

ningen 
  

DB Dagelijks bestuur RvB Raad van bestuur (UMCG) 
DG De geneeskundestudent SOG Studentenorganisatie Groningen 
ECTG 
 

Examencommissie tandheel-
kunde en geneeskunde 

THK Tandheelkunde 

FB (er) Faculteitsbestuur(der) VOCO Voorzittersoverleg commissaris onder-
wijs 

G2020 Geneeskundecurriculum 2020 WHW Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek 

GNK Geneeskunde WIOO Wenckebach instituut voor onderzoek 
en opleiden (voormalig OWI) 

LC Learning Community   
KDO Kerndocentenoverleg UMC(G) Universitair medisch centrum (Gronin-

gen) 
ICL Informatie- en Communicatie-

landschap 
  

IMS Interfacultair medisch studen-
tenoverleg 

Ukrant Universiteitskrant 

JV Jaarvertegenwoordiging Uraad Universiteitsraad (RUG) 
MFV Medische faculteitsvereniging YR Year Representation 

 
Een organogram van de bestuursstructuur staat op de laatste pagina van dit docu-
ment. 
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Assessor 
 
De assessor is het adviserend studentlid van de 
Raad van Bestuur. De assessor praat mee op het 
hoogste niveau binnen de organisatie van het 
UMCG. Deze student is naast lid van ProMed, lid 
van de overkoepelende medezeggenschapsorga-
nen ProDent van Tandheelkunde en ProMove 
van Bewegingswetenschappen. De belangrijkste 
taak van deze student is het adviseren van de le-
den van de OVOO. De assessor neemt ook deel 
aan vergaderingen van de OVOO met andere be-
sturen, zoals met het College van Bestuur van de 
RUG en is lid van het CvA, waar alle andere stu-
dentleden van faculteitsbesturen aan de RUG in 
plaatsnemen. 
 
Daarnaast neemt de assessor zitting in benoemingsadviescommissies (BACs) verantwoor-
delijk voor het voordragen van kandidaten voor de functies van hoogleraar en universitair 
hoofddocent (UHD) en voor het Tenure Track. Het Tenure Track is een loopbaantraject voor 
talentvolle wetenschappers dat – succesvol doorlopen – leidt tot een hoogleraarschap. 
 
OVOO 
De OVOO vergadert elke maandagochtend van 10:00-11:30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CvA 
Het CvA vergadert elke week, op variërende tijdstippen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Assessor 2020-2021 
Joppe Vodegel 

@: studentlidrvb@umcg.nl 

 

Prof. Marian Joels Decaan (voorzitter) 
Prof. Gerda Croiset Prodecaan Onderwijs 
Prof. Erik Boddeke Prodecaan Onderzoek 
Bert Schoenmaker Directeur Bedrijfsvoering O&O 
Jeannette van der Meulen Hoofd Financiële zaken O&O 
Heleen Kruger-Groen Ambtelijk secretaris 
Joppe Vodegel Adviserend studentlid 

Naam Faculteit 
Teun Havinga CvB (voorzitter) 
Floor Buigel Economie en Bedrijfskunde (FEB) 
Constantijn van den Hoorn Letteren 
Nadia Taha Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) 
Ilse van Tuinen Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (GGW) 
Stefano Scabio Rechtsgeleerdheid 
Coen Keijzer Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) 
Nadalina Merkelijn Science and Engineering (FSE) 
John Nagler University College (UCG) 
Joppe Vodegel UMCG 
Corina van der Werf Wijsbegeerte 
Hannah Huber Campus Fryslân (CF) 



 

         7 

CvB en RvB 
De RUG heeft een CvB en het UMCG een RvB. Zij vergaderen op dinsdagochtend. De sa-
menstelling is als volgt: 
 
CvB RUG 

 
RvB UMCG 

Prof. Jouke de Vries Voorzitter Prof. Ate van der 
Zee 

Voorzitter 

Hans Biemans Lid Henk Snapper Vicevoorzitter 
Prof. Cisca Wijmenga Rector Magnificus Prof. Stephanie 

Klein Nagelvoort-
Schuit 

Lid 

Teun Havinga Studentassessor Prof. Marian Joëls Decaan 
Linda Hartemink-Bolt Bestuurssecretaris Mariella van Sebille Bestuurs- 

secretaris 
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Opleidingscommissie Geneeskunde  
Studentfractie OCG 2020-2021 

@: studentocg@rug.nl  
 

Tess  
Oude Elferink Kimberly Bosch Cristian Oranje Jeffrey van Son 

Vicevoorzitter, PO, 
Bachelorlid Bachelorlid Masterlid Masterlid 

    
 
De OCG heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van 
de opleiding. Dit is vastgelegd in de WHW. Hierin staan de volgende taken van de OCG:  
 

• Instemmingsrecht uitoefenen ten aanzien van delen van de OER 
• Adviesrecht uitoefenen ten aanzien van de andere delen van de OER 
• Jaarlijks de wijze van uitvoeren van de OER beoordelen 
• Advies uitbrengen of voorstellen doen aan het bestuur van de opleiding en de decaan 

over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.  
 

Het doel van de OCG is aldus het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Dit betekent 
dat alles wat met de kwaliteit van de opleiding te maken heeft, bespreekbaar moet zijn in de 
OCG. Hierbij hebben de meningen van studentleden en die van docentleden evenveel ge-
wicht. 
 
Samenstelling 
De OCG bestaat uit acht leden, een secretaris en een lid van de afdeling Kwaliteits-
zorg, die de onderwijsevaluaties uitvoert. De laatste twee hebben geen stemrecht, 
maar zijn wel elke vergadering aanwezig. De docentfractie bestaat uit vier leden. 
 

 

De secretaris van de OCG regelt de meeste communicatie, het organiseren van de vergade-
ringen, houdt de agenda en actiepuntenlijst bij en maakt de notulen. De huidige secretaris is 
Harold Duitscher (ocg@umcg.nl).  
 
Het lid van de taakgroep Kwaliteitszorg neemt interne onderwijsevaluaties af, zoals semes-
terevaluaties. Daarnaast is de taakgroep verantwoordelijk voor het verwerken van externe 
onderwijsevaluaties, zoals Nationale Studentenenquête (NSE). Het huidige lid namens  
Kwaliteitszorg is Kiki Nierop.  

Naam Vakgebied Aandachtsgebied 
Jaap de Vries Oncologische Chirurgie (voorzitter) Externe relaties en beleid 
Hiske van Duinen Fysiologie Bachelor en toetsing 
Rutger Hofman KNO Master en keuze 
Marco Versluis Gynaecologie en Obstetrie, Global Health Sturing en LC’s 
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Examencommissie Tandheelkunde en Geneeskunde 
 
De ECTG stelt de Regels en Richtlijnen (R&R) voor 
de toetsing in de opleiding Geneeskunde vast. In de 
R&R worden regels vastgesteld met betrekking tot 
de goede gang van zaken rondom de tentamens en 
de maatregelen in dit verband. De ECTG speelt ook 
een controlerende rol met betrekking tot het naleven 
van de R&R, door zowel studenten als docenten. 
De ECTG brengt desgevraagd advies uit over de      
praktische uitvoerbaarheid van de OER. 
 
De ECTG heeft nog andere taken, zoals het vast-
stellen van de uitslagen van de tentamens en exa-
mens. Daarnaast benoemt de ECTG ook de exami-
natoren. De ECTG kan hen richtlijnen meegeven 
met betrekking tot de beoordeling van de studenten 
tijdens tentamens en het vaststellen van de uitsla-
gen van tentamens. De ECTG controleert steek-
proefsgewijs ook tentamens en examens. Ook bij een succesvolle afronding van de opleiding 
speelt de ECTG een rol, zij verleent namelijk de bachelor- en mastergraden.  
 
Ten slotte begeleidt de ECTG studenten met studievertraging of andere problemen die zor-
gen dat ze minder goed presteren. Maatregelen voor het plegen van fraude worden ook door 
de ECTG opgelegd. Eventuele beroepen en juridische procedures over toetsing worden dan 
ook door de ECTG behandeld. Bij de vergaderingen over individuele studenten zijn de stu-
dentadviseurs van de Examencommissie niet aanwezig of betrokken. 
De ECTG wordt aangesteld door de Raad van Bestuur en vergadert maandelijks.  
 
De commissie bestaat uit een 
voorzitter, enkele klinische afge-
vaardigden, onderwijs- en toets-
deskundigen en twee studentadvi-
seurs. Dit zijn één geneeskunde- 
en één tandheelkundestudent. 
De vergaderingen vinden eens 
per maand op donderdagmiddag 
plaats.  

Studentadviseur ECTG  
GNK 2020-2021 
Bennet Aboagye 

@: studentectg@umcg.nl 

 

Naam Vakgebied 
Wiebe Nieuwland Cardiologie (voorzitter) 
Prof. Arjen Vissink Kaakchirurgie (vicevoorzitter) 
Helga Westers Genetica 
Jan Koper Kindergeneeskunde 
Charlotte Veldman Medisch onderwijs 
Alexander Krol Tandheelkunde 
Wim Slot Tandheelkunde 
Jan ’t Hooft Tandheelkunde (extern lid) 
Sterre Konings Tandheelkunde (studentadviseur) 
Harold Duitscher Ambtelijk secretaris 
Joyce Heyden Ondersteuning 
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Onderwijs- en Onderzoeksraad  
 
De Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) bestaat uit zeven personeelsleden en zeven 
studenten. De personeelsleden worden deels direct verkozen en hebben (voor een deel) te-
vens zitting in de Ondernemingsraad (OR, de medezeggenschapsraad voor medewerkers 
van het UMCG) of uit OCF (onderdeelcommissie sector F van het UMCG). De studentleden 
worden verkozen bij de jaarlijkse facultaire verkiezingen in mei met voorafgaand een sollici-
tatieprocedure. 
 
De Onderwijs- en Onderzoeksraad is de opvolger van de Faculteitsraad, maar heeft in ver-
gelijking met de Faculteitsraad een beperkter takenpakket (personeelszaken en dergelijke 
laat de O&O-raad over aan de OR). De taken van de O&O-raad staan omschreven in de 
WHW. 
De raad oefent medezeggenschap uit over alle zaken die onderwijs en onderzoek betreffen, 
onder andere door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur van 
het UMCG. Daarnaast is een belangrijke bevoegdheid van de O&O-raad het instemmings-
recht met de Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin onderwijsprogramma, kwaliteit 
van de opleiding en regels en richtlijnen betreffende de tentamens en examens zijn vastge-
legd. 
 
Maandelijks zijn er vier vergaderingen van de O&O-raad: eenmaal met de O&O-raad (perso-
neelsfractie en studentenfractie), eenmaal met de Raad van Bestuur van het UMCG en 
tweemaal met alleen de studentenfractie. Wanneer er meerdere grote projecten lopen wordt 
de SF opgedeeld en wordt een van de SF-vergaderingen vervangen door een commissiever-
gadering (gesplitst in de commissie onderwijs en de commissie onderzoek). 
 

Studentfractie O&O-raad 2020-2021 
@: oenoraadsf@umcg.nl  

 
Nicole van der 

Horst Atousa van Beek Sherilyn Konter Lotte Klein 

Secretaris 
Geneeskunde 

Bachelor  
Geneeskunde 

Master  
Geneeskunde 

Onderzoek, Re-
search Masters & 

Internationalisering 

    
 
Personeelsleden: Marcel Ruiters (voorzitter), Ans Hovenkamp-Hermelink (ambtelijk secreta-
ris), Wim Dieperink, Liesbeth Koenderink, Frank Kruyt, Jan-Bernard Marsman, Tiny Meeuw-
sen, Jurgen Sijbesma  
 
De O&O-raadvergaderingen en de vergaderingen met de Raad van Bestuur zijn openbaar, 
met uitzondering van agendapunten die personen betreffen. 
 

Vergaderdagen algemeen: woensdagmiddag van 15:30/16:00-17:30                                                   
Vergaderdagen studentenfractie: woensdagmiddag van 16.30-18.00   
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Interfacultair Medisch Studentenoverleg 
 
De assessor vertegenwoordigt de faculteit op nationaal niveau in het IMS (Interfacultair Me-
disch Studentenoverleg). 
 
Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is dé centrale Nederlandse medezeggen-
schap organisatie voor medische studenten. De stichting is opgericht in 2018 en een resul-
taat van de fusie tussen het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) en het Landelijk Me-
disch Studenten Overleg (LMSO). 
 
Elke zes weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medische 
Centra (UMC’s) samen om direct en indirect alle geneeskundestudenten in Nederland te ver-
tegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn studentbestuurders of leden uit de medezeg-
genschap zoals assessoren, onderwijsleden van faculteitsverenigingen of leden van studen-
ten- of coraden. 
De samenkomst van organisatorische koplopers van alle verschillende faculteiten maakt het 
IMS een uniek en belangrijke organisatie.  
 
Onder leiding van een driekoppig bestuur zet het IMS zich in om de kwaliteit en het beleid 
van het medisch onderwijs te waarborgen en, zo nodig, te verbeteren. Kwesties die spelen in 
de opleidingen Geneeskunde worden gesignaleerd en onderzocht, waarna er actief wordt 
gezocht naar een oplossing. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het nieuwe 
Raamplan voor artsen, de tegemoetkoming voor coassistenten en de instroom van studen-
ten in de opleiding. De taak van de bestuursleden is primair het waarborgen van de conti-
nuïteit van het IMS en het verwezenlijken van de doelstellingen die zij zelf voorafgaande aan 
hun bestuursjaar vaststellen. Tevens vervullen zij een vertegenwoordigende rol in verschil-
lende werkgroepen en studentenorganisaties. 
 
Vergaderdagen IMS: eens in de 6 weken op een zaterdag van 19.00-21.00 in Utrecht. 
Contactgegevens: Eline van Geffen: secretaris@imsnederland.com  
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M.F.V. Panacea 
Onderwijseiland Panacea 2020 

@: bestuur@panacea.nl  
 

Nicole van der Horst Aron Barkema 
COP CMC 

  
 
Panacea is de studievereniging van Geneeskunde en vervult een belangrijke rol in de mede-
zeggenschap, omdat alle onderwijscommissies van de jaarprogramma’s onder Panacea val-
len. De onderwijscommissies zijn: 
 
Commissie Onderwijseenheid 
JV 1 en YR 1 Bachelor 1 
JV 2 en YR 2 Bachelor 2 
JV 3 en YR 3 Bachelor 3 
PMG-Cie Premaster 
Masterraad + Coraden (2) Master 1 
Coraden (9) Master 2 
CSO Master 3 

 
De onderwijscommissies in de bachelor en in de premaster vallen onder de COP. De onder-
wijscommissies in de master vallen onder de CMC.  
Alle onderwijscommissies hebben als voornaamste taak het opsporen en oplossen van inci-
dentele problemen binnen de onderwijseenheden. Op het moment dat er een probleem ont-
dekt wordt wat in meerdere onderwijseenheden voorkomt, elk jaar weer voorkomt of niet op 
te lossen is binnen het jaar, licht de COP of CMC ProMed in. Vanwege de opzet van de 
Voortgangstoets kan deze niet door een onderwijscommissie geëvalueerd worden. Daarom 
zijn de COP en CMC verantwoordelijk voor de medezeggenschap omtrent de Voortgangs-
toets. 
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De Geneeskundestudent (DG)  
 
De Geneeskundestudent is de onafhankelijke belangenbehartiger van 15.000 geneeskunde-
studenten. Ons doel: dat geneeskundestudenten in de toekomst de best mogelijke artsen 
worden.  

Bestuursleden DG Groningen 2020-2021 
@: groningen@degeneeskundestudent.nl  

 
Juliëtte Drenth Lucas Garzke 

Vertegenwoordiger Lid Dagelijks Bestuur 
Assessor 

  
 
We behartigen jouw belangen door mét en namens jou te spreken. Vanuit de ledenenquête 
weten we goed wat er leeft onder studenten en bepalen we onze speerpunten. Jullie zorgen 
en wensen kaarten we richting politiek, beleidsmakers en faculteiten aan. Als grootste ver-
eniging van geneeskundestudenten in Nederland wordt onze stem goed gehoord.  
 
Als lid van De Geneeskundestudent ben je aangesloten bij artsenkoepel KNMG en wij wer-
ken nauw samen met werknemersorganisatie LAD.  
 
Lid zijn van De Geneeskundestudent is gratis. Kijk op degeneeskundestudent.nl 
Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan vooral contact op onze vertegenwoordigers: gro-
ningen@degeneeskundestudent.nl 
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Bachelor Overleg Geneeskunde (BOG)  
 
Naam Functie 
Bjorn Blom ProMed (voorzitter) 
Tessa van Lohuizen ProMed (notulist) 
Anne van Lammeren Programmaleider Bachelor 
Michiel Katoele Curriculummanager 
Hilly Mast Studieadviseur 
Nicole van der Horst Panacea 
Atousa van Beek O&O-raad 
Kimberly Bosch OCG 
Joppe Vodegel Assessor 

 
Het BOG is een informeel overleg met de programmaleider en curriculummanager van de 
bachelor. Dit overleg vindt één keer in de 6 weken plaats. Tijdens dit overleg worden punten 
van aandacht binnen de gehele bachelor besproken. Er wordt gebrainstormd over mogelijke 
oplossingen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, en waar nodig, verbeteren. 
 

Master Overleg Geneeskunde (MOG)  
 
Naam Functie 
Bjorn Blom ProMed (voorzitter) 
Tessa van Lohuizen ProMed (notulist) 
Friso Muntinghe Programmaleider Master 
Charlotte Veldman Programmamanager Master 
Christa Brethouwer Masterraad 
Aron Barkema Panacea 
Sherilyn Konter O&O-raad 
Joppe Vodegel Assessor 
Jeffrey van Son OCG 
Cristian Oranje OCG 
Melanie Reijerink CSO 

 
Het MOG is een informeel overleg met de programmaleider en programmamanager van de 
master. Dit overleg vindt één keer in de 6 weken plaats. Tijdens dit overleg worden punten 
van aandacht binnen de gehele master besproken. Er wordt gebrainstormd over mogelijke 
oplossingen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, en waar nodig, verbeteren. 
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Selectiecommissie Geneeskunde en Tandheelkunde 
 
Naam Functie 
Johanna Schönrock Voorzitter 
Anne van Lammeren Programmaleider GNK 
Berdien Kooistra Programmaleider THK 
Yara Stunnenberg Producent Selectie 
Michiel Katoele Curriculummanager GNK 
Wybe Nieuwland Voorzitter ECTG 
Anne van Lammeren Adjunct Programmaleider 

GNK 
Petra Visser & Carla 
Boersma 

Secretariaat Selectie 

Studentlid GNK Tabitha Piet 
Studentlid THK Tim van Adrichem 

 
De Selectiecommissie Geneeskunde en Tandheel-
kunde besluit over de selectieprocedure en de inhoud 
van de selectie voor nieuwe bachelor studenten, die 
elk jaar in januari en februari plaatsvindt. In de periode 
september-februari wordt eens per maand vergaderd. 
  

Studentlid GNK  
Selectiecommissie 2020-

2021 
Tabitha Piet 

@: t.l.piet@umcg.nl  
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Masterraad 
De Masterraad is een commissie die bestaat uit junior-coassistenten en vertegenwoordigt 
alle M1-studenten door een brug te vormen tussen de studenten en de faculteit en kliniek. 
De Masterraad is een aanspreekpunt voor studenten en is betrokken bij het evalueren van 
het onderwijs en de kliniek in samenwerking met het Klinisch Trainingscentrum. Daarnaast 
worden er vanuit de commissie ook verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder cur-
sussen, een symposium en co-borrels. 
 
Functies: 
Voorzitter: is het aanspreekpunt voor de blokcoördinatoren, klinisch onderwijscoördinator, 
curriculum coördinator en coördinator M1 en de eigen Masterraad leden. Daarnaast heeft de 
voorzitter overleg met het VOCMC van Panacea en met Kiki Nierop over de evaluaties in het 
onderwijs. 
 
Secretaris: De Secretaris organiseert mailbox, notuleert tijdens vergaderingen en zet 
nieuwe sollicitaties op. Ook stuurt de secretaris elke nieuwe lichting een welkomstmail en in-
formatie mail bij het begin van hun coschappen en is verantwoordelijk over het intropraatje.  
 
Penningmeester: Is verantwoordelijk voor de begrotingen en onderhoudt contact met de fis-
cus van Panacea. 
 
PR: De functie PR is verantwoordelijk voor het maken van posters; het onderhouden van de 
sociale media; het promoten van evenementen; het mailen van M1 studenten; het schrijven 
van de nieuwsbrief; het organiseren van de co-borrels. 
 
Cursussen: Houdt zich bezig met het organiseren van cursussen, zoals de ECG-cursus, de 
anatomie cursus of Co & Carrière. Ook houdt deze functie zich bezig met het bedenken en 
ontwikkelen van nieuwe cursussen. Na een cursus wordt deze geëvalueerd door een evalua-
tie schrijven. 
 
Symposium: Houdt zich bezig met het organiseren van een Jaarlijks symposium 
 
 
 
 

 Onderwijseiland 
Masterraad 

@: masterraad@pa-
nacea.nl  

 

 

Simon Cohen Christa Brethouwer 
 

Renée Leenen 
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Onderwijs: houdt overzicht over wat er in het Geneeskunde masteronderwijs speelt en 
communiceert dit naar de andere leden van de Masterraad; is verantwoordelijk voor Klachten 
van de studenten evalueren en waar haalbaar oplossen; is bezig met Onderwijs en/of de sta-
ges evalueren en is aanwezig bij evaluatie-overleggen en vertegenwoordigt hier de belangen 
van de Masterstudent; terugkoppeling naar de masterstudenten m.b.t. vernieuwingen binnen 
de master; is betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe opdrachten/ 
ideeën. De vertegenwoordigers van het onderwijs nemen deel aan de ProMed vergaderin-
gen en het MOG. Zo kunnen alle M1-studenten vertegenwoordigd worden in de vergadering 
met onder meer de programmaleider en programmamanager van de Master. 
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Universiteitsraad (U-raad) 
 
De U-raad is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de RUG. De raad bestaat uit 
een personeelsfractie en een studentenfractie. In de studentenfractie zitten aankomend jaar 
4 verschillende partijen: Lijst Calimero (5 zetels), Student Organisatie Groningen (SOG, 5 ze-
tels), Democratische Academie Groningen (DAG, 1 zetel) en De Vrije Student (DVS, 1 zetel). 
Binnen SOG en Calimero heeft er altijd 1 fractielid het UMCG in zijn/haar portefeuille. Door 
aan te schuiven bij ProMed zijn ze op de hoogte wat er binnen het UMCG speelt tijdens de 
vergadering met het CvB.  

Delegatie Uraad UMCG 2020-2021 
 

David Jan Meijer Jordy Ossendrijver Manuel Pinto Reyes Naila Loudini 

DVS 
d.j.meijer@dvs-

groningen.nl 

SOG 
jordy@studenten-

organisatie.nl 

 
DAG 

democratischeaca-
demie@gmail.com 

 

Lijst Calimero 
nailaloudini@lijst-

calimero.nl 

    
  
De fractieleden zullen regelmatig bij een ProMed-vergadering zijn en tweemaal per jaar een 
presentatie geven over de bezigheden van de U-raad. Verder onderhouden de voorzitters 
van ProMed, ProDent en ProMove en het adviserend student lid van de raad van bestuur 
van het UMCG persoonlijk contact met deze leden van de U-raad.  
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Raad van Advies 
Raad van Advies 2020-2021 

@: h.p.y.scholten@student.rug.nl 
 

Ping Scholte Neda Ansari Carine Schilte Lennard Pierey 
Voorzitter (2018) Lid (2016) Lid (2019) Lid (2017) 

    
  
De Raad van Advies (RvA) is in het studiejaar 2019-2020 opgericht door Neda Ansari (voor-
zitter bestuur ProMed 2019-2020). De RvA is bedoeld om het bestuur te ondersteunen, daar 
waar zij advies vraagt. De raad zal bestaan uit vier leden, ieder met verschillende achter-
gronden binnen ProMed. Tezamen met het bestuur komt de RvA minimaal vier keer per jaar 
samen en wordt er aan het eind van het collegejaar een grote evaluatie moment georgani-
seerd om het eerste jaar te bespreken. 
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IFMSA 
  
Wij zijn een stichting voor volksgezondheid en een groot deel van de internationale genees-
kundestudenten zijn onze leden. Daardoor kunnen wij hun mening over medisch onderwijs 
meebrengen. Daarnaast zijn al onze commissies gericht op medisch onderwijs en op het in-
vullen van gaten in het geneeskundecurriculum. Zo is SCOME gericht op medisch onderwijs, 
AvD op de duurzaamheid van het programma, de kindercommissies werken aan het verbete-
ren van het communiceren met kinderen en SCORA werkt aan voorlichting over seksuele 
gezondheid. Onze commissies zijn gericht op het invullen van gaten in de geneeskundecurri-
culum. Op dit manier kunnen wij met anderen samenwerken en hen een platform geven om 
mogelijke nieuwe stukken van het programma uit te proberen voordat ze in het onderwijs 
vastgezet worden! 
 
 
 
 
 
 

Onderwijseiland IFMSA Groningen 2020-2021 
@: groningen@ifmsa.nl  

 
Jasmyn Fazeli 

Secretaris, SCOME 
Mathumy Ratnavel 
Vicevoorzitter Intern 

 

 





 

 


