
 

 

 
Functienaam  Lid van het lijnteam CSI 
  
Ingangsdatum  mogelijk per direct  
Duur  Bepaalde tijd: 3 jaar met mogelijkheid tot 

herbenoeming  
  
Vacaturehouder  Prof. dr. R.F.J.M. Laan, opleidingsdirecteur 

GNK en Prof. dr. F.G.M. Russel, 
opleidingsdirecteur BMW in samenwerking 
met Prof. dr. J.G.J. Hoenderop, Voorzitter 
lijnteam CSI en Research 

 
 
Functieomschrijving  
Het nieuwe bachelorcurriculum voor biomedische wetenschappen en geneeskunde is geconstrueerd 
langs enkele leerlijnen, waarvan Context, Science and Innovation (CSI) er één is. In de leerlijn CSI 
leren studenten om een specifiek gezondheids(zorg)vraag(stuk) vanuit verschillende perspectieven te 
analyseren, en – in samenwerking met medestudenten, begeleiders en belanghebbenden – 
theorieën, voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek en interventies te ontwikkelen. Studenten 
worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan de oplossing van gezondheids(zorg)vraagstukken. 
Een van de klinische leden verlaat het lijnteam, wij zijn daarom op korte termijn op zoek naar 
versterking van het lijnteam CSI.  
 
 
Taken  
Het lijnteam CSI en Research bewaakt de invulling van de CSI lijn in relatie tot de eindtermen, 
bewaakt de samenhang en de diepgang, en draagt in samenwerking met het 
Onderwijsmanagementteam (OMT1) zorg voor de evaluatie van de lijn. Als teamlid lever je daar een 
bijdrage aan en denk je mee over verbetering van de lijn. 
Als lid van het lijnteam CSI  
-  Draag je mede zorg voor bewaking van een evenwichtige toetsing van de leerdoelen binnen de 

lijn;  
-  Draag je bij aan de jaarlijkse evaluatie van de inhoudelijke en onderwijskundige aspecten van het 

gerealiseerde onderwijs in de betreffende lijn volgens de gangbare evaluatiesystematiek;  
-  Doe je mede voorstellen ter verbetering van de lijn;  
-  Signaleer je met het team lacunes en redundanties in de onderwijslijn en doet op basis daarvan 

aanpassingsvoorstellen;  
-  Draag je mede zorg voor bewaking en uniforme omschrijving van de leerdoelen binnen de lijn;  
-  Neem je deel aan het lijnteam overleg (1x per 2-3 weken);  
 
  



Profiel  
Gezien de opdracht van het lijnteam en de huidige samenstelling zijn wij op zoek naar iemand met 
-  een klinische achtergrond  
-  sterke betrokkenheid bij onderwijs in het nieuwe curriculum, bij voorkeur in Q1-6 én klinische 

kwartalen Q7-10 
-  een brede blik op onderwijs, onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg 
-  aantoonbare expertise in onderwijsontwikkeling  
-  in bezit van minimaal basiskwalificatie onderwijs (Radboudumc TO-BK) of gelijkwaardig. 
 

 

Compensatie volgens het huidige onderwijsmiddelen verdeelmodel 

Voor participatie in lijnteam CSI is een vergoeding van 42,5 dbu op jaarbasis vastgesteld.  

 

 

Sollicitatie en procedure 

Inlichtingen over deze onderwijsrol bij de voorzitter van het lijnteam CSI en Research, Prof. dr.  J.G.J. 

Hoenderop. Sollicitaties met (onderwijs-)CV s.v.p. per e-mail zenden aan 

vera.vanlimpt@radboudumc.nl. De sluitdatum voor inzending is 15 februari 2017. 
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