De SGBO zoekt collega’s met passie voor opleiden en ontwikkelen
De SGBO, de Nijmeegse opleiding voor verzekeringsarts en voor bedrijfsarts, vormt een zelfstandige
eenheid binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Deze afdeling kent ook de
opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en verslavingsarts.
De SGBO verzorgt ook studentenonderwijs en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. De opleiding
bestaat inmiddels 60 jaar. De SGBO groeit gestaag (circa 235 artsen in opleiding (aios) per medio 2021).
Vanwege de groei heeft de SGBO vacatures voor een instituutsopleider verzekeringsgeneeskunde, twee
instituutsopleiders bedrijfsgeneeskunde en een gedragswetenschappelijk docent. Opleiders en docenten
hebben ook een taak in het ontwikkelen, vernieuwen en verzorgen van onderwijs.
Wil jij je kennis en ervaring delen met artsen in opleiding en ligt je passie bij het ontwikkelen en opleiden
van talent? Dan nodigen we je van harte uit om ons team te komen versterken!

Profiel
Als profiel voor de nieuwe collega’s geldt:
•

Aantoonbare affiniteit met het opleiden van (medische) professionals

•

Didactische ervaring of de bereidheid om de eigen didactische vaardigheden te ontwikkelen

•

Een betrokken en teamgerichte werkhouding

•

Communicatief vaardig in het contact met aios, praktijkopleiders en gastdocenten

•

In staat en bereid om onderwijs te baseren op beschikbare wetenschappelijke kennis

•

Verdere belangrijke kwaliteiten: zelfstandig, initiatiefrijk, enthousiast, integer, planmatig, teamspeler

Functieomschrijving instituutsopleider
Je begeleidt een groep aios gedurende hun opleiding tot bedrijfs- of verzekeringsarts, in samenwerking met
een gedragswetenschappelijk docent. Ook draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs.
Je baseert je hierbij op de richtlijnen in het Landelijke opleidingsplan voor jouw discipline.
Je maakt deel uit van het team bedrijfs- of verzekeringsgeneeskunde en wordt aangestuurd door de
eerstverantwoordelijke instituutsopleider. Je wordt in aanvang gecoacht om ervaring en vaardigheid op te
doen als instituutsopleider en docent. Samen met je collega’s draag je bij aan een veilig en uitdagend
leerklimaat. Je begeleidt en ondersteunt 15 tot 18 aios als groep en individueel in hun persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Deze werkzaamheden verricht je voor 16 uur per week naast praktische
werkzaamheden als bedrijfs- of verzekeringsarts.
Kerntaken
•

Begeleiden van een groep aios gedurende hun opleiding tot verzekeringsarts of bedrijfsarts

•

Bevorderen en bewaken van de professionele ontwikkeling en studievoortgang en van individuele aios
in overleg met hun praktijkopleider

•

Voorbereiden en uitvoeren van onderwijs gericht op vakinhoudelijke onderwerpen

•

Voorbereiden en beoordelen van toetsen en andere opdrachten

•

Bijdragen aan het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijsmateriaal

•

Begeleiden van en onderwijs vormgeven met gastdocenten

•

Bijdragen aan het relatiebeheer van de SGBO

Achtergrond
Registratie als verzekeringsarts of bedrijfsarts met minimaal 3 jaar praktijkervaring
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Moret, eerstverantwoordelijke instituutsopleider
verzekeringsgeneeskunde (frank.moret@radboudumc.nl), Marjolein Bastiaanssen, eerstverantwoordelijke
instituutsopleider bedrijfsgeneeskunde (marjolein.bastiaanssen@radboudumc.nl) of met Joost van der
Gulden, hoofd van de SGBO (joost.vandergulden@radboudumc.nl). Zie voor aanvullende informatie:
https://www.radboudumc.nl/vacatures/102741-instituutsopleider-verzekeringsgeneeskunde-sgbo of
https://www.radboudumc.nl/vacatures/102761-instituutsopleider-bedrijfsgeneeskunde-sgbo

Functieomschrijving gedragswetenschappelijk docent
In deze rol begeleid je samen met een van onze artsen een cursusgroep gedurende hun opleiding tot
verzekeringsarts of bedrijfsarts. Ook draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs aan deze
artsen in opleiding (aios) volgens de richtlijnen in de Landelijke opleidingsplannen.
Je maakt deel uit van de teams verzekeringsgeneeskunde of bedrijfsgeneeskunde en het team gedragswetenschappelijk docenten. Je begeleidt en ondersteunt 15 tot 18 aios als groep en individueel in hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je krijgt begeleiding om ervaring en vaardigheid op te doen als
groepsbegeleider en docent. Samen met je collega’s draag je bij aan een veilig en uitdagend leerklimaat.
Het gaat om een vacature voor 24-32 uur per week.
Kerntaken
•

Begeleiden van een groep aios gedurende hun vierjarige opleiding tot verzekeringsarts of bedrijfsarts

•

Bevorderen en bewaken van de professionele ontwikkeling en studievoortgang van individuele aios

•

Voorbereiden en uitvoeren van onderwijs gericht op communicatie en persoonlijke ontwikkeling

•

Bijdragen aan het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijsmateriaal

•

Begeleiden van en onderwijs vormgeven met gastdocenten

Achtergrond
•

Universitaire opleiding in een van de gedragswetenschappen plus enkele jaren relevante werkervaring

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Kersten (maaike.kersten@radboudumc.nl),
coördinator van team gedragswetenschappelijk docenten of met Joost van der Gulden
(joost.vandergulden@radboudumc.nl), hoofd van de SGBO. Zie voor aanvullende informatie:
https://www.radboudumc.nl/vacatures/102801-gedragswetenschappelijk-docent-sgbo

