
De afdeling Huisartsgeneeskunde heeft een vacature voor 

 

Docent Huisartsopleiding (geneeskundig specialist) 
16 uur per week 

 

Functie-inhoud 

U verzorgt het onderwijs op de terugkomdag van de huisartsopleiding van een groep aanstaande 

collega's conform het Landelijk Opleidingsplan voor de opleiding tot huisarts. Dit houdt in: 

 Op de terugkomdag begeleidt u samen met een gedragswetenschappelijk docent een groep van 

circa twaalf aios bij het Leren van Ervaringen, geeft een deel van het onderwijs, beoordeelt hun 

voortgang, doet praktijkbezoeken en begeleidt de groep opleiders die de aios in de praktijk 

opleiden. 

 Als huisartsdocent bent u betrokken bij onderwijsontwikkeling, waarbij we kijken waar uw 

interesses en expertise liggen en hoe we dit kunnen inzetten voor het onderwijs aan onze aios en 

hun opleiders. 

 U werkt intensief samen met andere docenten en ondersteunend personeel van de opleiding. Wij 

bieden u cursussen om uw didactische competenties te ontwikkelen en op niveau te brengen. Een 

ervaren collega zal u coachen tijdens uw inwerkperiode. 

 

Werkomgeving 

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus 

MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij 

ons werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken werken aan het 

verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. 

De afdeling Huisartsgeneeskunde verzorgt de opleidingen tot huisarts, tot arts voor verstandelijk 

gehandicapten en de kaderopleidingen bewegingsapparaat en spoedzorg. Daarnaast participeert zij 

in het basiscurriculum Geneeskunde en doet ze onderzoek naar huisartsgeneeskundige onderwerpen 

en naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Profiel 

Wij zoeken een enthousiaste en deskundige collega die minimaal vijf jaar huisarts is, van nature 

reflecteert op zijn of haar huisartsgeneeskundig handelen en nieuwsgierig is naar de 

wetenschappelijke onderbouwing hiervan. Het bevorderen van de competenties van aanstaande 

huisartsen spreekt u aan, u begeleidt hen daarin en durft hen zo nodig aan te spreken. U heeft 

affiniteit met het werken en begeleiden van groepen en verliest daarbij het individu niet uit het oog. 

De huisartsopleiding onderbouwt het onderwijs met wetenschappelijk onderzoek, vindt nadenken 

over de (beroeps)houding onontbeerlijk, distantieert zich van beïnvloeding door de farmaceutische 

industrie en wil aios opleiden tot zelfbewuste huisartsen. Evaluatie en toetsing van huisartsen in 

opleiding, de inhoud van het onderwijs en scholing van docenten zijn wezenlijke elementen van de 

huisartsopleiding. U onderschrijft onze visie. 



Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de 

aanstelling. 

 

Wat bieden wij 

Wij bieden u een aanstelling van 12 maanden, waarna bij gebleken geschiktheid een benoeming in 

vaste dienst volgt. U wordt ingedeeld in schaal 12; daarnaast wordt een arbeidsmarktconforme 

toeslag toegekend. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra. 

Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6.122,= (schaal 

12) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een 

eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget, studiemogelijkheden en persoonlijk 

budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra 

(UMC). 

 

Inlichtingen 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ester Wesseling, 

plaatsvervangend hoofd huisartsopleiding, telefoon: 010-7043622 of e-mail: 

e.wesseling@erasmusmc.nl. Voor overige informatie kunt u terecht bij William Barthélemy, P&O-

adviseur via e-mail: w.barthelemy@erasmusmc.nl. 

 

Solliciteren 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Uw motivatiebrief met curriculum 

vitae kunt u per e-mail sturen naar m.rodgers@erasmusmc.nl onder vermelding van 

vacaturenummer xxx. 
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