
Symposium
Kijken in de ziel van onderwijs 
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Vrijdag 23 maart 2018

Ter gelegenheid van 
het afscheid van 
Prof. dr. Jan Borleffs 



Prof. dr. Jan Borleffs neemt op 23 maart 2018 afscheid van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen. 

Jan Borleffs is sinds 1 januari 2008 werkzaam in het UMCG als prodecaan 
onderwijs en opleiding. In deze functie is hij verantwoordelijk voor 
zowel de universitaire opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en 
bewegingswetenschappen als de algemene discipline overstijgende 
ondersteuning van de medische vervolgopleidingen. Het thema van zijn 
oratie, getiteld ‘Onderwijs en opleiden, over kunde en kunst’, is hierbij 
duidelijk zijn motto gebleken.

Jan studeerde geneeskunde in Groningen. Na zijn afstuderen in 1978 deed 
hij onderzoek bij TNO in Rijswijk en promoveerde hij in 1982 in Leiden. 
Daarna volgde de opleiding tot internist in Amersfoort en Utrecht. Vanaf 
1987 werkte hij als internist in het UMC Utrecht. Naast zijn werk met 
speciale aandacht voor HIV infecties, raakte hij daar snel betrokken bij het 
onderwijs. Vanaf 2000 was hij directeur van de geneeskunde opleidingen 
en in 2005 volgde zijn benoeming tot hoogleraar medisch onderwijs. In 
de Utrechtse jaren was hij actief in een aantal projecten in Zimbabwe, 
medeoprichter van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren 
(NVHB) en gedurende vele jaren voorzitter van de Richtlijnencommissie 
van de NVHB. 

In Groningen stond Jan onder meer aan de wieg van het nieuwe 
geneeskunde curriculum G2020 en werd onder zijn leiding het 
Groningse onderwijsconcept in een aantal buitenlandse universiteiten 
geïmplementeerd. Naast verschillende nevenfuncties binnen de 
Rijksuniversiteit Groningen, nam hij deel aan tal van nationale en 
internationale commissies op het gebied van het medisch onderwijs. 
Tijdens dit afscheidssymposium besteden we aandacht aan aspecten van 
het onderwijs en de opleiding die hem na aan het hart liggen.

Gezamenlijk cadeau

Indien u overweegt om Jan een cadeau 
te geven, dan hoopt hij dat u wilt 
bijdragen aan het werk van de Vereniging 
Rembrandt. Deze in 1883 opgerichte 
vereniging zet zich in voor een goed 
openbaar kunstbezit. Dit doet zij o.m. 
door aankopen voor de Nederlandse 
musea mogelijk te maken en door de 
kennis binnen de musea te borgen door 
onderzoeksbeurzen te verlenen aan 
jonge kunsthistorici.  

U kunt uw bijdrage tijdens het 
symposium in een ‘verzameldoos’  
doen of direct overmaken aan de 
Vereniging Rembrandt  
(NL21 ABNA 0252 2008 61, met 
vermelding ‘bijdrage afscheid Jan 
Borleffs’). De opbrengst zal toegevoegd 
worden aan het door Jan gekozen 
Themafonds bij de Vereniging 
Rembrandt ‘Naoorlogse en hedendaagse 
Kunst’. Meer informatie over de 
Vereniging Rembrandt vindt u via  
www.VerenigingRembrandt.nl.

  



Het programma staat in het teken van het 
kijken in de ziel van het medisch onderwijs 
en de opleiding in Groningen, met speciale 
aandacht voor een viertal thema’s. Iedere 
spreker zal vanuit zijn/haar achtergrond 
een van de thema’s belichten. Tijdens het 
tafelgesprek zullen de sprekers samen met 
studenten en het publiek hier dieper op 
‘doorkijken’ op zoek naar verbindingen 
tussen de verschillende blikvelden.

13.30 uur Ontvangst in de hal van gebouw 3219

14.00 uur   Welkom door de dagvoorzitter prof. dr. Ate van der Zee,  
vice-voorzitter Raad van Bestuur UMC Groningen

14.10 uur Prof. dr. Jan Keunen: blik op de kunsten 
 Hoogleraar Oogheelkunde, Radboudumc, Nijmegen

14.30 uur Prof. mr. dr. Hanny Elzinga: blik op verbreding 
 Dean Honours College, Rijksuniversiteit Groningen

14.50 uur  Prof. dr. Paul Brand: blik op docentprofessionalisering  
 Hoogleraar Klinisch Onderwijs, Rijksuniversiteit Groningen 

15.10 uur   Prof. dr. Margriet Schneider: blik op leiderschap  
Voorzitter Raad van Bestuur, UMC Utrecht

15.30 uur Pauze in de hal van gebouw 3219

16.00 uur  Ronde tafel - Doorkijken en praten  
o.l.v. prof. dr. Debbie Jaarsma 
Hoogleraar innovatie en onderzoek van medisch onderwijs, 
UMC Groningen

16.25 uur  Prof. dr. Jan Borleffs 
Prodecaan onderwijs en opleiding , UMC Groningen

16.45 uur  Prof. dr. Marian Joëls  
Decaan en lid Raad van Bestuur, UMC Groningen

16.55 uur  Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 - 18.30 Receptie in de hal van gebouw 3219
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Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het UMCG, faculteit Medische wetenschappen.

De ontvangst is in de hal, waar ook de receptie plaatsvindt. Vanaf

parkeergarage Noord en vanaf de hoofdingang van het UMCG kunt u de interne

bewegwijzering volgen.

Bereikbaarheid UMCG
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage Noord, bereikbaar via de

Vrydemalaan (betaald parkeren). U kunt u uw auto ook gratis parkeren op een 

van de P+R-terreinen aan de rand van de stad en met de bus verder reizen 

naar het UMCG. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Diverse stads- en 

regiobuslijnen stoppen bij de hoofdingang, bij ingang Oostersingel of dichtbij 

ingang Noord.

In verband met wegwerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg heeft u misschien 

meer tijd nodig om het UMCG te bereiken. Op de website van Groningen 

Bereikbaar vindt u actuele informatie over de wegwerkzaamheden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Ingrid van der Strate

secretaresse prodecaan onderwijs en opleiding.

(t) 050-361 6783 (e) j.h.van.der.strate-tempert@umcg.nl

Aanmelding
Deelname is gratis. In verband met de voorbereidingen van het afscheid kunt u

zich uiterlijk tot 16 maart aanmelden via de website van het Wenckebach 

Instituut. www.wenckebachinstituut.nl
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