
 

 

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

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

GNK, in samenwerking met  
prof dr. M. Hopman, Voorzitter MGZ lijn 

 

 
Functieomschrijving  
Het nieuwe bachelorcurriculum voor biomedische wetenschappen en geneeskunde is geconstrueerd 
langs enkele leerlijnen, waarvan Mechanismen van gezondheid en ziekte (MGZ) er één is. In de 
leerlijn MGZ leert de student gezondheid en ziekte en de gevolgen ervan voor een mens en zijn 
omgeving te begrijpen vanuit onderliggende mechanismen op het niveau van molecuul tot populatie.  
Het lijnteam MGZ bewaakt de invulling van de MGZ lijn in relatie tot de eindtermen, bewaakt de 
samenhang en de diepgang, en draagt zorg voor de evaluatie van de lijn. Een van de leden verlaat 
het lijnteam, wij zijn daarom op korte termijn op zoek naar versterking van het lijnteam MGZ.  
 
Taken  
Als teamlid lever je een bijdrage aan en denk je mee over verbetering van de lijn. Als lid van het 
lijnteam MGZ  
- signaleer je met het team lacunes en redundanties in de onderwijslijn en doet mede op basis 
daarvan voorstellen ter verbetering;  
- 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;  
- draag je mede zorg voor bewaking en uniforme omschrijving van de leerdoelen binnen de lijn;  
- draag je mede zorg voor bewaking van een evenwichtige toetsing van de leerdoelen binnen de lijn;  
- neem je deel aan het lijnteam overleg (1x per 2-3 weken);  
 
Profiel  
Gezien het gezamenlijke bachelorprogramma voor de opleidingen geneeskunde en biomedische 
wetenschappen zijn wij op zoek naar iemand met 
- sterke betrokkenheid bij  onderwijs in het nieuwe curriculum, bij voorkeur in Q1-6 én de klinische 
kwartalen Q7-10 
- een brede blik op mechanismen van ziekten  
- aantoonbare expertise in onderwijsontwikkeling  
- ervaring met het ontwikkelen van toetsen en/of toetsprogramma’s 
- in bezit van minimaal basiskwalificatie onderwijs (Radboudumc TO-BK) of gelijkwaardig. 

 
Opmerkingen en contactinformatie  
Informatie over de vacature kan worden opgevraagd bij prof. dr. M. Hopman of dr. H. Pluk. Sollicitaties 
met (onderwijs-) CV s.v.p. via e-mail  sturen naar dr. H. Pluk, uiterlijk 6 november 2016. 


