
  

 

 
 
 
 
 
 

 
Functieomschrijving  

Bij de vormgeving van het programma voor de masteropleiding geneeskunde is ervoor gekozen het 
programma van drie jaar te verdelen in tien zogenaamde ‘episodes’. Een episode is een periode van enkele 
maanden onderwijs, waarin het leren in de klinische praktijk van de geneeskunde centraal staat. 
Episode 1 begint met vier weken voorbereidend centraal klinisch onderwijs, twee weken cursus introductie 
klinische fase (CIKF), gevolgd door vier weken coschap interne geneeskunde. De periode wordt afgesloten 
met een week van afsluitend centraal klinisch onderwijs. 

 
Taken 

De episodecoördinator is er verantwoordelijk voor dat het onderwijs in de betreffende episode (bestaande 
uit centraal klinisch onderwijs en de klinische stage(s) een samenhangend geheel vormen. 
Zowel de disciplinegebonden studie en –training als de disciplineoverstijgende onderdelen van het centraal 
klinisch onderwijs staan hierbij in functie van het leren in de klinische praktijk. De episodecoördinator: 
 
1. maakt het onderwijsprogramma voor de episode en de verschillende onderdelen daarbinnen (CKO-

voor, klinische stage(s) en CKO-na). 
2. stemt in het episodecoördinatorenoverleg af met de betrokkenen over de episode-overstijgende 

elementen in het programma (vb. de lijn professioneel gedrag). 
3. stelt de episode informatie samen en draagt zorg voor periodieke actualisering ervan. 
4. draagt in overleg met de betrokken afdelingen zorg voor het docentteam voor elke aflevering van de 

episode. 
5. overlegt met de ondersteunende organisatie over het rooster/zalenplanning voor elke aflevering van 

de episode. 
6. draagt zorg voor het beschikbaar zijn van plaatsvervangers, zodat tijdens elke episodeaflevering een 

aanspreekpunt beschikbaar is. 
7. werkt samen met het OMT voor de masterfase aan het systeem van interne kwaliteitszorg inclusief 

afgesproken verbetermaatregelen. 
8. draagt zorg voor formulering, uitvoering en handhaving van de toetsregeling voor de episode  

a. draagt zorg voor samenstelling van deeltoetsen voor elke episodeaflevering; 
b. draagt zorg voor organisatie, afname en resultaatvaststelling van de deeltoetsen; 
c. administreert de resultaten van de deeltoetsen en verwerking daarvan tot een episode 

toetsresultaat. 
9. treedt namens de examencommissie op als examinator voor de episode; 

a. ziet toe op de kwaliteit van de toetsing en beoordeling in de episode; 
b. levert de episoderesultaten aan de studentadministratie; 
c. houdt contact met de examencommissie. 

10.  is aanspreekpunt voor de episode en communiceert met stagecoördinator(en), de coördinator van het 
CIKF programma, andere episodecoördinatoren, het OMT voor de masterfase, de affiliatiepartners en 
onderwijs ondersteuning. 

11. rapporteert aan de voorzitter van het OMT-2 

 

Functienaam Episode coördinator interne geneeskunde 

Afdelingsnaam OAO (RHA) 

Per  1 april 2017 

Bepaalde/onbepaalde tijd Bepaalde tijd: 3 jaar met mogelijkheid tot 
verlenging 

Aantal uur per week 0,2 fte 

Vacaturehouder  Prof. van Goor voorzitter OMT-2 



  

 

Profiel  
• Is specialist binnen één van de interne specialismen  
• In het bezit van de basiskwalificatie Theoretisch Onderwijs en Praktisch Klinisch Onderwijs 
• Heeft ruime ervaring in het aansturen en uitvoeren van onderwijs in de master geneeskunde 
• Is actief betrokken bij de begeleiding van coassistenten 
• Kent de onderwijsorganisatie, de wettelijke bepalingen en de relevante regelgeving 
• Is een teamwerker 
• Bezit redactionele vaardigheden 
• Staat open voor feedback, kan goed luisteren, denkt in oplossingen 

 
Organisatie  
Het onderwijsinstituut Academische opleidingen (AO) van de Radboudumc Health Academy verzorgt het 
academisch onderwijs binnen het Radboudumc, waarbij dit onderwijs vorm krijgt door inhoudelijke 
bijdragen van (medische) professionals van verschillende afdelingen.  
Een opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het ontwerp van het curriculum én de uitvoering ervan. De 
verantwoordelijkheid voor onderdelen van het curriculum ligt meestal bij coördinatoren van 
onderwijseenheden die door de opleidingsdirecteur worden benoemd. Zij zoeken een team van docenten 
bijeen, vaak vanuit verschillende afdelingen van het UMC waarbij zij op hun beurt verantwoordelijk zijn 
voor een kwalitatief hoogwaardige inbreng vanuit hun vakgebied. Dit model levert veel op: binnen de 
universiteit ongeëvenaarde en stabiele rendementen, een hoge doorstroomsnelheid en – het belangrijkste 
– een hoge kwaliteit van onderwijs. Achtereenvolgende visitatiecommissies plaatsten de Nijmeegse 
curricula dan ook in de top van de ranglijsten. 
 

Opmerkingen en contactinformatie  
Informatie over de vacature kan worden opgevraagd bij prof. dr. H. van Goor (via Judith.Dahlhaus-
Booij@radboudumc.nl). Sollicitaties met (onderwijs-) CV s.v.p. via e-mail sturen naar dr. J. Dahlhaus, vóór 6 
maart 2017. 
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