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Cultuur 

 
Een UMC is een kennisbedrijf met drie primaire processen: 

 

- Patiëntenzorg 

- Onderzoek 

- Onderwijs & Opleiding 



Cultuur 

 
Er is een hiërarchie in deze primaire processen 

 

‘succes in de wetenschap wordt beloond’ 

 

‘een vaardige dokter geniet aanzien’ 

 

‘je kunt altijd nog iets in het onderwijs gaan doen’ 

‘misschien moeten we voor hem iets in het onderwijs zoeken’ 

‘je denkt toch niet dat ik mijn spreekuur afzeg voor onderwijs?’ 



Uit: De verlostas van mijn grootvader (oratie Maas Jan Heineman, 2006) 

 

Hij/zij zorgt onder andere voor de ontwikkeling van onderwijs in het specifieke  

aandachtsgebied, ontwikkelt vaardigheidstrainingen, introduceert nieuwe  

toetsinstrumenten, zorgt dat studenten adequaat feedback krijgen en bewaakt  

de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Hij/zij heeft zich laten scholen voor dit werk, laat zich beoordelen en organiseert  

de scholing van de taakgroepmedewerkers.  

 

Ik pleit ervoor om, naar analogie van de recente introductie in het AMC van  

de principal investigator (PI),deze functionaris de positie van principal educator (PE) te geven. 

 

Daarmee krijgt degene die voor onderwijs en opleiding kiest, en op dit gebied ook excelleert, een passende status.  

Dat heeft betekenis voor de betrokkene maar het is vooral ook belangrijk als signaal naar de buitenwereld.  

Onderwijs en opleiding horen bij de kerntaken van het academisch kennisbedrijf en het zichtbaar maken van waardering  

door de centrale organisatie is essentieel voor de motivatie van vele medewerkers.  

 

En als we dan toch bezig zijn met het erkennen en belonen van excellentie dan vraag ik onze bestuurders ook om  

de principal clinician (PC) te introduceren. Daarmee is het plaatje compleet. 



Criteria Principal Educator 
 

Professionele kwaliteiten 

- Visie op medisch onderwijs 

- Kerntaak in medisch onderwijs 

 

Vakinhoudelijke kwaliteiten 

- Eigen vakgebied en gerelateerde disciplines 

- Kennis van actueel onderzoek/ontwikkelingen 

 

Didactische kwaliteiten 

- Beheerst verschillende onderwijsvormen 

- Creëert leermomenten 

 

Organisatorische en leidinggevende kwaliteiten 

- Vaardigheid om onderwijs ‘te maken’ 

- Vaardigheid om onderwijs ‘te organiseren’ 



AMC Principal Educators 
 

Doel 

 

Talent een kans bieden 

Erkenning en waardering 

Carrièreperspectief 

 

Continue kwaliteitsverbetering 

Uitwisselen van expertise 

Verbinding tussen onderwijsorganisatie en afdelingen 

Boegbeeldfunctie intern en extern 

 

Bouwen van een ‘community of educational scholars’ 



AMC Principal Educators 
 

Activiteiten 

 

Ontwikkelen onderwijsvisie 

Ontwikkelen didactisch concept 

Ontwikkelen onderwijsvormen 

 

Verbeteren curricula 

Bouwen curricula 

 

Onderzoek van onderwijs 

Begeleiden docenten 

Scholing in onderwijskundig domein 

 

Benoeming 

 

0,2 fte op UHD-niveau voor 3 (+3) jaar 



AMC Principal Educators 
 

 

2013: 10 PE’s 

 

2014: 5 PE’s 



AMC Principal Educators 
 

Wat gaat goed? 

 

Bevlogen en inspirerende groep 

Persoonlijke ontwikkeling 

Kruisbestuiving 

Opent deuren 

Meer ruimte voor onderwijs 

 

 

Wat kan beter? 

 

Meer inzet bij projecten 

Meer exposure, nu onvoldoende zichtbaar 

Betere inbedding in organisatie 

PE-budget 

 

 

‘De waan van de dag dicteert mijn leven en mijn H-index wordt ook niet beter’  


