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Erasmus MC – Missie voor 2013

Het Erasmus MC is op het gebied van ziekte en 

gezondheid een internationaal erkend centrum voor 

excellente, met toewijding gegeven patiëntenzorg, 

gewaardeerde kennisoverdracht en hoogwaardige 

kennisontwikkeling.



Erasmus MC - Hoofddoelen

• In het Erasmus MC staat de patiënt centraal, in cure en care.

• Het Erasmus MC streeft naar een plaats bij de beste medische 

onderzoeksinstituten in de wereld.

• Het Erasmus MC streeft naar een verbreding en verdieping van het 

onderwijsaanbod en verbetering van de onderwijsinfrastructuur.

• Het Erasmus MC wil met haar geneeskundig onderwijs horen tot de 

favoriete medische opleidingen in Nederland. 

• Het Erasmus MC wil in 2013 te boek staan als een van de beste 

werkgevers onder de universitair medische centra.

• Het Erasmus MC wil zijn duurzaamheid en maatschappelijke 

betrokkenheid vergroten.



Erasmus MC – Kernactiviteiten

• Patiëntenzorg

• Onderwijs

• Onderzoek



Erasmus MC – Focuspunten onderzoek

Voor het fundamenteel onderzoek:

• genetica en celbiologie;

• neurowetenschappen;

• gezondheidswetenschappen

• hart- en vaatziekten;

• moleculaire geneeskunde.

Voor het patiëntgebonden onderzoek:

• oncologie;

• hart- en vaatziekten;

• infectieziekten en ontstekingsprocessen;

• endocriene ziekten;

• maag-, darm- en leverziekten.



Erasmus MC – Kerngetallen

• Fte: 9.011

• Medewerkers: 10.915

• Patiëntenzorg: 6.939

• Onderzoek & Onderwijs: 1.215

• Overige: 2.761

• Bedden: 1.221

• Studenten: 2.960

• Geneeskunde: 2.451

• Beleid & Management Gezondsheidszorg: 509



Hoe doet het Erasmus MC het in de rankings?



Nieuwbouw Erasmus MC



Nieuwbouw Erasmus MC - planning

2012/2013

2017



Gezamenlijke missie van MB en UB

De bibliotheek verzorgt de wetenschappelijke 

informatievoorziening en levert 

informatiedienstverlening t.b.v. de EUR en het 

Erasmus MC. 

De bibliotheek doet dit m.b.t. de drie domeinen 

waarin de universiteit een naam heeft hoog te 

houden: Economie en management, 

Geneeskunde en gezondheid, en Recht, 

cultuur en maatschappij.



MB – Organisatie

Sectorhoofd

Algemene 

informatie & 

Uitlening

ICT ondersteuning
Administratie &

Bedrijfsvoering

Informatiespecialisten

Aanschaf 

& 

Catalogus

Documentleverantie



“Learning Grid”
Theorie en Praktijk

Frans Mast

Medische Bibliotheek
Erasmus MC Rotterdam



Inspiratie – NVB studiereis 2006

De praktijk van het Learning Grid van de 
Universiteit van Warwick (UK).



Inspiratie

…informele sfeer…

…je-thuis-voelen…



Inspiratie



Inspiratie



Inspiratie

No hot foods !



Theorie achter nieuwe huisregels

Van:

Toon te allen tijde
respect

voor elkaar, 
de omgeving en de 

apparatuur.

Dan kunnen we met 
enkele huisregels 

volstaan.

Naar:



Praktijk van de nieuwe bibliotheek

De belangrijkste vernieuwing is de inrichting van 

individuele (stilte)plekken en groepswerkplekken



Silent Zone

Hier dient stilte in acht te worden genomen.

45 van de 80 werkplekken zijn voorzien van een PC.

De Silent Zone is alleen 
bedoeld voor 
individueel gebruik.





Buzz Zone

De Buzz Zone is bedoeld 
voor gebruik in groepen.

Meubilair mag worden 
verplaatst en aangepast 
aan de groepsgrootte.

P1 en P2 zijn presentatieruimten die online 
kunnen worden gereserveerd.

In dit gehele gebied is praten toegestaan.





COW – Computer On Wheels



Huisregels – Code of Conduct

De nieuwe MB is een omgeving waar studenten 
elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en 
studeren.

Toon te allen tijde respect voor elkaar, 
de omgeving en de apparatuur.

Dan kunnen we met enkele huisregels volstaan:



Huisregels – Code of Conduct

1. Respecteer de leeromgeving van anderen: pas 
het gebruik en het volume van audiovisuele 
middelen en je algemene gedrag daaraan aan.

2. Houd met elkaar de leeromgeving schoon en 
gooi afval in de daarvoor bestemde 
afvalbakken. 



Huisregels – Code of Conduct

3. Eten en drinken is in de gehele MB toegestaan. 
Laat de werkplek schoon achter voor de 
volgende bezoeker.

4. Jassen en tassen mogen worden meegenomen 
naar de werkplekken. Zorg dat de looppaden 
vrij blijven. Er zijn gratis kluisjes beschikbaar 
voor gebruikers van de MB.



Huisregels – Code of Conduct

5. De studieboeken met een rood etiket op de 
rug zijn alleen voor gebruik in de MB.

De MB behoudt zich het recht voor om de 
inhoud van tassen te inspecteren.

6. Het hoorbaar gebruik van mobiele telefoons is 
alleen toegestaan in het trappenhuis.



Huisregels – Code of Conduct

7. Bezoekers van de MB dienen zich desgevraagd 
te legitimeren als medewerker of student van 
het Erasmus MC.

8. Onbevoegden kan de toegang tot de MB 
worden ontzegd. 













Toezicht door 
studententeam 



















Bottom Line?

Verschuiving van tafels en stoelen…

of

verschuiving van een paradigma?



Tot slot: een blik in de toekomst

Nieuw Onderwijscentrum
(September 2011)









The End


