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In deze sessie lichten we de onderwijsstrategie De Nieuwe Utrechtse School toe. Vervolgens passen we dit 

met elkaar toe op eigen rollen en divisies. 

 

Voorbereiding: 
Bekijk de onderwijsstrategie van 2015-2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=oXcIeIKxIXc&feature=emb_logo 
Lees onderstaande tekst en denk vooraf na over de vragen:  

1) Hoe heb ik de onderwijsstrategie 2015-2020 terug gezien in de verbinding van zorg, onderzoek 
en onderwijs in mijn divisie en/of directie? 

2) Wie in mijn divisie of directie (welke stakeholders) hebben welke rol in het vormgeven van de 
nieuwe onderwijsstrategie 2020-2025? 

3) Wat is mijn rol in het realiseren van de versneller De Nieuwe Utrechtse School? 
 
Connecting Care, Research and Education. De Nieuwe Utrechtse School 
 
De zorg van morgen zal ingrijpend veranderen. Van (toekomstige) zorgprofessionals en professionals in het 
gezondheidsdomein vraagt het dat ze zich voortdurend kunnen aanpassen aan nieuwe, vaak onverwachte 
omstandigheden en uitdagingen; met andere woorden, dat ze over adaptieve expertise beschikken en een 
leven lang blijven leren. De UMCU-strategie Connecting Worlds waarin elk mens telt en die zich richt op 
verbinding van verschillende werelden, start met het opleiden van de professionals voor de zorg van de 
toekomst, of ze nou aan het begin van hun carrière staan of daarin al vergevorderd zijn. De missie van het 
UMC Utrecht om de professionals voor de gezondheidszorg van de toekomst op te leiden krijgt vorm in De 
Nieuwe Utrechtse School als onderwijsstrategie 2020-2025. De Nieuwe Utrechtse School richt zich op het 
opleiden en trainen van adaptieve zorg- en research professionals die enerzijds beschikken over de actuele 
kennis en toekomstbestendige vaardigheden die nodig zijn voor hun professie, en die daarnaast samen met 
partners en collega’s continu kunnen innoveren om te komen tot multi- en interdisciplinaire oplossingen 
voor de complexe problemen waarmee het gezondheidsdomein op dit moment geconfronteerd wordt.  

Waartoe leiden we studenten op, en leren onze professionals een leven lang? Professionals die zijn 
opgeleid in De Nieuwe Utrechtse School hebben vakinhoudelijk expertise, zijn thoughtful, kunnen creatief 
problemen oplossen, zijn kritisch en ondernemend, nemen actief deel aan het maatschappelijke debat, 
maken innovatief gebruik van technologie, nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, de patiënt en de 
organisatie, maatschappij, en ‘hebben ruimte gekregen voor begeleid knoeien’. Kern is het ontwikkelen van 
adaptieve expertise. Adaptieve experts weten niet alleen wat ze moeten doen en hoe ze dat kunnen doen 
(zoals gebruikelijk is bij routines), maar ook waarom en in welke situaties, ze kunnen zichzelf aansturen. 
Daarbij zijn zij sensitief en veerkrachtig. Daardoor zijn ze flexibel in het omgaan met veranderende situaties. 
Patiënt-gecentreerde zorg en innovatief onderzoek zijn gebaseerd in interactie; het is essentieel om je 
gedrag en perceptie te kunnen afstemmen op de patiënt, collega en het zorg- of onderzoekslandschap als 
geheel. De beste zorg en het beste onderzoek vragen om aandacht voor de ander (bv. de patiënt of 
onderzoekspartner), en om je rol kunnen nemen in het bredere zorg- en onderzoeksnetwerk (bv. met je 
zorgteam of samenwerkingspartners in onderzoeksallianties). 

Connecting Worlds begint met connecting care, research and education. Om dit te realiseren zet De 
Nieuwe Utrechtse School in op patiëntgecentreerde challenge-based education in de strategische alliantie 
met Wageningen en Eindhoven. Ook gaan we nieuwe onderwijssamenwerkingen aan met de andere 
faculteiten van de Universiteit Utrecht. Samen met onze partners van het Utrecht Science Park richten we 
ons erop om van Utrecht dé internationaal toonaangevende plek te maken voor innovatie in het 
gezondheidsdomein.  
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