
Indeling presentatie

1. Versneller ‘De Nieuwe Utrechtse School’ in Connecting Worlds.

2. Ontstaan versneller ‘De Nieuwe Utrechtse School’.

3. Concretisering versneller ‘De Nieuwe Utrechtse School’.



Versneller ‘De Nieuwe Utrechtse School’

“Wij willen (toekomstige) professionals optimaal voorbereiden op de toekomst van de gezondheidszorg. We

versnellen daarom op multidisciplinair en interprofessioneel onderwijs en een inclusieve en diverse

leeromgeving. De Nieuwe Utrechtse School wil studenten en professionals in opleiding uit laten blinken in een

combinatie van kennis en vaardigheden, waarbij zij getraind worden om verantwoordelijkheid te nemen, het
patiënten-perspectief centraal te stellen, kritisch te zijn en creatief te denken.

Belangrijke partners zijn Universiteit Utrecht, de hogescholen voor Art en Applied Sciences Utrecht, de

Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University & Research.

Door te innoveren op de SUMMA, de brede bachelor Clinical Sciences, de master Medical Humanities, een

internationale master Translational Medicine en The New Utrecht School for Advanced Study geven we

(toekomstige) professionals de beste bagage om de maatschappelijke en wetenschappelijke problemen van

morgen op te lossen.”



Ontstaan versneller: Historische achtergrond

In de periode 1945~1965 bestond aan de Universiteit Utrecht de academische beweging ‘De Utrechtse School’.

Prominente leden:

• FJJ Buytendijk (Geneeskunde en biologie)

• DJ van Lennep (Psychologie)

• PAH Baan (Psychiatrie)
• MJ Langeveld (Pedagogiek)

• JH van den Berg (Psychiatrie)

• GTh Kempe (Criminologie)

• H Hudig (Jeugdrecht- en bescherming)

• HC Rümke (Psychiatrie)
• WPJ Pompe (Strafrecht)



Publieksdialoog De Nieuwe Utrechtse School
• Annet van Royen: Opleidingscoördinator SUMMA
• Ted Sanders: Vicedecaan faculteit Geesteswetenschappen
• Jos Schillings: Directeur HKU Utrechts Conservatorium
• Margriet Schneider: Voorzitter RvB, UMC Utrecht



Ontstaan versneller: Platform – DNUS

De Nieuwe Utrechtse School* is vanaf eind 2016 ontwikkeld als een platform van het UMC Utrecht, de Universiteit

Utrecht (UU) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) voor interdisciplinaire samenwerking op het
gebied van gezondheid, b.v. preventie, public & global health, kwaliteit van leven, one health, gezondheidszorg.

Interfacultaire cursussen en minor:

2017: Extra-curriculair MA-vak (Hoe is het om patiënt te zijn?).

2019: BSc-keuzevak (Narratieven in de geneeskunde).
2020: Minor (Medical Humanities.)

Reeksen publieksdialogen:

Voorjaar 2018: Kunst, Geesteswetenschappen en Geneeskunde.

Voorjaar 2019: Toekomstverbeeldingen van de Gezondheidszorg.
Najaar 2019: Global Health.

Internationale summer schools:

2018: The New Utrecht School: Interdisciplinary Learning in Medicine, the Humanities and the Arts.

2019: The New Utrecht School: Interdisciplinary Learning in Medicine, the Humanities and the Arts.

Ambities:

- Gedeelde Utrechtse signatuur van UMC Utrecht, UU, HKU, en partners Utrecht Science Park.

- Doorontwikkeling naar The New Utrecht School for Advanced Study.
*https://www.uu.nl/onderzoek/de-nieuwe-utrechtse-school

https://www.uu.nl/onderzoek/de-nieuwe-utrechtse-school


Concretisering versneller De Nieuwe Utrechtse School 

(mogelijke doelen voor 2025)

Interprofessioneel leren

- Alle studenten (incl. aios en vvo) hebben een vorm van interprofessioneel praktijkleren gevolgd.

- Interprofessionele feedback is geïmplementeerd in het hele UMCU, ook bij professionals.

Patiëntparticipatie

- Er is een doorlopende leerlijn Shared Decision Making tot en met de specialistenopleiding samen met de patiënt. 

- Een substantieel deel van al het onderwijs wordt gegeven door en of met patiënten 

Diversiteit en inclusiviteit

- Een studentenpopulatie die qua diversiteit een afspiegeling is van de maatschappij/Utrecht en omgeving.

- We streven naar culturele diversiteit en een evenwichtigere man-vrouw verhouding onder al het personeel.



Concretisering versneller De Nieuwe Utrechtse School 

(nieuwe vormen van verbinding)



Concretisering versneller De Nieuwe Utrechtse School

De brede bachelor Clinical Sciences (Zorg, gezondheid en samenleving):

1. Opname in Universitair Register van Opleidingen (URO) aangevraagd en goedgekeurd.

2. Macrodoelmatigheidstoets ingediend bij  Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) voor registratie in het Centraal 

Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

3. Toets nieuwe opleiding (TNO) in voorbereiding voor beoordeling door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De master Medical Humanities:

1. Opname in Universitair Register van Opleidingen (URO) aangevraagd en goedgekeurd.

2. Macrodoelmatigheidstoets ingediend bij  Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) voor registratie in het Centraal 

Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

3. Toets nieuwe opleiding (TNO) in voorbereiding voor beoordeling door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

The New Utrecht School for Advanced Study:

1. Meerdere gesprekken met College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

2. Meerdere gesprekken met College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

3. Gesprekken met College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht en USP-partners in voorbereiding.

De Nieuwe Utrechtse School als één van de centrale thema’s van het Lustrum “385 jaar Wetenschap in Utrecht”.



Vragen?



Versneller ‘De Nieuwe Utrechtse School’

Thema’s: 

• Multidisciplinair en interprofessioneel onderwijs

• Inclusieve en diverse leeromgeving. 
• Verantwoordelijkheid nemen voor zelf, patiënt en zorgsysteem

• Patiënten-perspectief echt centraal stellen.

• Kritisch en creatief denken. 

Onderwijsinnovaties:

• SUMMA

• Bachelor Clinical Sciences
• Master Medical Humanities

• Internationale master Translational Medicine

• The New Utrecht School for Advanced Study



Met welke 2 woorden 
zou je de 
onderwijsstrategie
De Nieuwe Utrechtse 
School (DNUS) 
samenvatten?



Wat moet er in jouw divisie of 
directie gebeuren om DNUS te 
realiseren. Wat is jouw rol in het 
verbinden van onderwijs, zorg en 
onderzoek in DNUS.

Noteer wat jij vanuit 
jouw rol gaat 
bijdragen in 
Mentimeter. 



Kies één van de divisies of directies 
uit je groepje. Bespreek acties, 
hetgeen je kunt doen, om de 
onderwijsstrategie te realiseren.

Noteer per groepje je 
top 3 aan acties.



Wat ga jij vanaf 
morgen in jouw 
divisie of directie 
doen om de DNUS uit 
te voeren?


