De afdeling Huisartsgeneeskunde zoekt in verband met uitbreiding van haar onderwijsactiviteiten

Consulenten Klinisch Redeneren
Functie-inhoud
De sectie studentenonderwijs van de afdeling Huisartsgeneeskunde is verantwoordelijk voor verschillende
onderwijsvormen binnen de studie Geneeskunde. Eén van deze onderwijsvormen is het lijnonderwijs in klinisch
redeneren. Vanaf september 2017 is er vanuit de studie Geneeskunde een vernieuwde Masteropleiding gestart,
met ook een nieuwe lijn klinisch redeneren. In deze lijn leren coassistenten middels e-learningmodules met
virtuele patiënten om gestructureerd en efficiënt het proces van klinisch redeneren te doorlopen.
Als consulent klinisch redeneren zult u onderwijs gaan geven aan de studenten in de masterfase. Vooraf heeft u
de ingestuurde opdrachten beoordeeld en zicht gekregen op waar mogelijk denkfouten zijn ontstaan. U begeleidt
deze bijeenkomsten, waarbij u de studenten de casus laat presenteren, hun antwoorden op de casus laat
toelichten, onzekerheden in het geneeskundig proces zichtbaar maakt en overwegingen in het diagnostisch
proces en Evidence Based Medicine laat zien.
Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kan de grootte van uw aanstelling variëren, waarbij 40 uur per jaar
het minimum is.
Het Erasmus MC biedt een passende beloningsstructuur en u wordt de mogelijkheid geboden een
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te halen.
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 van het Erasmus MC heeft als taken: het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek in de Huisartsgeneeskunde, het verzorgen van het onderwijs Huisartsgeneeskunde in opleiding tot
arts, het opleiden van huisartsen en van artsen voor verstandelijke gehandicapten.
Profiel
- U bent een geregistreerd en praktiserend huisarts.
- U heeft hart voor (en bij voorkeur aantoonbaar ervaring in) onderwijs.
- U vindt het leuk om jonge mensen te begeleiden in hun ontwikkeling tot dokter en hen uit te dagen tot nadenken.
- U onderschrijft onze visie en bent bereid die actief uit te dragen.
.
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.
Wat bieden wij
Wij bieden een vergoeding van € 55 per uur.
Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. G. Elshout, hoofd studentenonderwijs,
telefoon: 010-7043627 of e-mail: g.elshout@erasmusmc.nl.
Solliciteren
U kunt uw motivatiebrief met curriculum vitae per email versturen naar m.sallons@erasmusmc.nl.

