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DE CENTRALE OPLEIDINGSCOMMISSIE VAN HET UMCG 
 
Herzien reglement van orde vastgesteld op 24 september 2014 
 
Inleiding 
In het kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen staat opgenomen dat elk 
opleidingsziekenhuis met een volledige opleiding in één instelling op één locatie verplicht is een 
Centrale Opleidingscommissie (hierna te noemen COC) te hebben, die als overlegorgaan fungeert ter 
handhaving en bevordering van een gunstig en veilig opleidingsklimaat (zie Kaderbesluit, artikel C.11). 
Sinds 1990 is er in het UMCG een COC ingesteld. 
 

Taken 
De COC heeft de volgende taken ten aanzien van de medische vervolgopleidingen: 

1. Handhaven en bevorderen van een gunstig en veilig opleidingsklimaat, o.a.  door het 
signaleren van ontwikkelingen die het opleidingsklimaat kunnen beïnvloeden. 

2. Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de in het ziekenhuis aanwezige opleidingen. 
3. Toezicht houden op dat opleidingsgroepen een systematische kwaliteitscyclus (plan-do-

check-act) implementeren en in stand houden. Hiertoe ontvangt de COC de verslagen 
van de opleidingsvergaderingen en heeft zicht op de sterktes en verbeterpunten. De 
COC pakt structurele punten centraal op. 

4. Het voorbereiden op visitaties, door voorafgaand aan een visitatie een proefvisitatie te 
doen, tenzij beargumenteerd hiervan wordt afgezien. 

5. Nazorg verlenen bij visitaties, zodanig dat de commissie de opleiders en opleidingsgroep 
gevraagd en ongevraagd kan adviseren. 

6. Overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden, zoals overleg 
over raakvlakken tussen de verschillende medische vervolgopleidingen en discipline 
overstijgende/onafhankelijke opleidingsactiviteiten. 

7. Bevorderen van de samenwerking en kennisuitwisseling rond de medische 
vervolgopleidingen. 

8. Bespreken van algemene belangen van AIOS en van kritiekpunten van de zijde van 
opleiders en AIOS. 

9. Bemiddelen bij geschillen tussen AIOS en opleider en zo nodig voorzien in mediation.  
De vertrouwenspersoon voor aios bij het UMCG kan ook worden ingeschakeld bij 
geschillen tussen AIOS en opleider. 

10. Het jaarlijks opstellen van een jaarverslag over de opleidingsactiviteiten gedurende het 
kalenderjaar 

11. Participeren in regionaal overleg over medische vervolgopleidingen, waarbij de vice-
voorzitter van de COC als voorzitter van het regionale overleg van COC-voorzitters 
fungeert. 

12. Al de hiervoor genoemde taken ook waar nodig vervullen voor de niet-medische klinisch 
technologische vervolgopleidingen, de tandheelkundige vervolgopleidingen, de 
huisartsgeneeskunde, de opleidingen tot GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog en de 
overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties. 

 

Rollen 
De COC fungeert als overlegorgaan die de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd informeert en 
adviseert over de kwaliteit en veiligheid van de medische (inclusief profielregistraties), 
tandheelkundige, klinisch technologische vervolgopleidingen, huisartsgeneeskunde, de opleidingen 
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tot GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog en overige medische vervolgopleidingen, aandachts-
gebieden en specialisaties.  
De COC heeft een toezichthoudende rol ten behoeve van een gunstig en veilig opleidingsklimaat. 
Wanneer de COC daar aanleiding toe ziet kan ze besluiten tot een interne opleidingsaudit. 
De COC heeft een stimulerende rol (ten aanzien van de uitvoering van proefvisitaties /interne 
opleidingsaudits, opleidingsinnovaties, de regionale samenwerking rond opleidingen en 
docentprofessionalisering) en een bemiddelende rol (bij conflicten tussen AIOS en opleider). 
Het Dagelijks Bestuur van de COC treedt op als woordvoerder. 
Bij de uitvoering van haar rol en taken laat de COC zich ondersteunen en adviseren door diverse 
werkgroepen  
De COC treedt bij de uitvoering van haar (bemiddelings)taken niet in de relatie werkgever-werknemer. 
 

Samenstelling 
 
Het Reguliere Overleg (RO) van de COC: 
Opleiders en plaatsvervangend opleiders van de: 
 - Medische vervolgopleidingen (inclusief profielregistraties) 
 - Klinische technologische vervolgopleidingen 
 - Tandheelkundige vervolgopleidingen Kaakchirurgie en Orthodontie 
 - GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog opleidingen 
 - Huisartsgeneeskunde. 
Vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur 
Aios vertegenwoordigers van alle in het UMCG aanwezige medische vervolgopleidingen 
(inclusief profielregistraties), klinische technologische vervolgopleidingen, tandheelkundige 
vervolgopleidingen, de opleidingen tot GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog en 
huisartsgeneeskunde. 
Opleiders van alle overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties. 
Dagelijks Bestuur COC 
 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de COC (17 leden): 
5 opleiders/medisch specialisten 
5 AIOS van de door de RGS erkende medische vervolgopleidingen (inclusief profielregistraties) 
1 lid namens de Raad van Bestuur, zijnde de pro-decaan onderwijs & opleiding  
1 opleider van één van de klinisch technologische vervolgopleidingen 
1 assistent in opleiding van één van de klinisch technologische vervolgopleidingen 
1 opleider vanuit de tandheelkundige vervolgopleiding (Kaakchirurgie of Orthodontie) 
1 assistent in opleiding vanuit de tandheelkundige vervolgopleiding (Orthodontie of 
Kaakchirurgie) 
1 opleider vanuit de huisartsgeneeskunde 
1 assistent in opleiding vanuit de huisartsgeneeskunde. 
 
Het DB van de COC draagt, na overleg met de opleiders, nieuwe leden voor aan de Raad van 
Bestuur. De Raad van Bestuur benoemt de leden van het DB van de COC, waarbij de voorzitter 
en de vice-voorzitter na overleg met het conventbestuur worden benoemd. Naast opleiders 
kunnen ook plaatsvervangend opleiders of medisch specialisten, die nauw betrokken zijn bij de 
opleiding, worden benoemd. Leden van het DB van de COC zitten in de commissie op 
persoonlijke titel. Zij worden geacht disciplineoverstijgend de taken van de COC voor alle 
specialismen te behartigen. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de invalshoeken: 
beschouwend, snijdend, ondersteunend en niet-medisch klinisch technologisch, tandheelkunde 
en huisartsen. 
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Het DB van de COC kan besluiten een of meerdere adviseurs de vergadering bij te laten wonen. 
De Assistenten Vereniging UMCG draagt desgevraagd nieuwe aios vertegenwoordigers voor.  
In principe wordt elk lid voor een periode van drie jaar benoemd. Herbenoeming voor drie jaar is 
mogelijk. 
 
 
Werkwijze 
Het RO van de COC vergadert minimaal 4 maal per jaar en maximaal zo vaak als nodig is. 
Het DB van de COC vergadert minimaal 4 maal per jaar en maximaal zo vaak als nodig is. 
De voorzitter en de vice-voorzitter van de COC hebben wekelijks gezamenlijk overleg met de 
secretaris van de COC en regelmatig overleg met de pro-decaan onderwijs en opleiding. 
 
Agenda’s en verslagen van het RO van de COC worden gezonden aan  alle opleiders, AIOS en de 
Raad van Bestuur UMCG. De verslagen liggen ter inzage voor visitatiecommissies. 
De visitatieverslagen en berichtgevingen van de registratiecommissies over visitaties zijn ter 
inzage voor de leden van het DB van de COC. De leden van het DB van de COC hebben 
geheimhoudingsplicht ten aanzien van de resultaten van visitaties. 
 
Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter het voorzitterschap waar. 
 
Het DB van de COC kan zich laten adviseren door deskundigen en kan overleg voeren met 
opleiders/afdelingshoofden, AIOS en anderen die met betrekking tot opleiden een rol spelen. 
 
Om toezicht te kunnen houden op de kwaliteitscycli ontvangt de COC jaarlijks van de medische 
vervolgopleidingen de resultaten van de kwaliteitsinstrumenten (bijv. D-RECT) en de daarmee 
samenhangende PDCA-cycli. Mochten er zorgen zijn over het opleidingsklimaat van een opleiding 
dan zal, na afstemming met de betreffende opleider, ook het DB COC hiervan op de hoogte worden 
gesteld. 
 
Jaarlijks rapporteert de COC aan de Raad van Bestuur over het opleidingsklimaat en de ontwikkelingen 
rond de medische vervolgopleidingen (inclusief profielregistraties), klinisch technologische 
vervolgopleidingen, tandheelkundige vervolgopleidingen, huisartsgeneeskunde en overige medische 
vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties. Dat gebeurt door het ter kennisname 
aanbieden van het jaarverslag van de activiteiten van de COC en een gesprek van het DB COC met de 
Raad van Bestuur. Daarnaast wordt de Raad van Bestuur door middel van de halfjaar rapportages van 
de prodecaan onderwijs en opleiding geïnformeerd over recente ontwikkelingen op het gebied van 
kwaliteitszorg.  
 
De COC krijgt bij haar activiteiten ondersteuning vanuit de UMCG Post Graduate School of 
Medicine (PGSoM) van het Wenckebach Instituut.  De PGSoM heeft als taak het adviseren en 
ondersteunen van de medische afdelingen en de COC waar het opleidingszaken betreft. 
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