
Van LOP arts M+G naar curriculum: de eerste stap naar een concreet curriculum.   
KAMG, NSPOH, TNO en SOGEON hebben gezamenlijk een projectplan opgesteld om in twee stappen toe te 
werken naar een concreet curriculum dat is gebaseerd op het LOP arts M+G en uitgevoerd wordt door de 

opleidingsinstituten. De eerste belangrijke stap wordt gerealiseerd door een klein kernteam -met daaromheen 
een schil van co-creatoren en een denktank. Zij bereiden in verbondenheid met alle betrokkenen een curriculum 

op hoofdlijnen voor1. 

Voor het kernteam -verantwoordelijk voor het voorbereiden van dit curriculum op hoofdlijnen - zijn wij op zoek 
naar een derde teamlid. 

Vacature 
lid kernteam project ‘Van LOP naar curriculum op hoofdlijnen’ 

6 uur per week, april t/m december 2021 
 

Het kernteam zal bestaan uit een onderwijskundig projectleider en twee teamleden die gezamenlijk het 
werkveld en de opleidingen binnen de sociale geneeskunde in Nederland vertegenwoordigen. Hun bijdrage aan 

het kernteam doen zij op persoonlijke titel en op basis van hun kennis en kunde. 

Om het team te complementeren zijn wij op zoek naar een teamlid vanuit het brede werk- en opleidingsveld  
van de arts Maatschappij + Gezondheid. 

 

Waar we graag je hulp bij willen 

Het kernteam levert bij afronding van het project het volgende op: 

Een curriculum op hoofdlijnen dat een uitwerking is van het LOP arts M+G 2020 en dat breed draagvlak heeft 
onder professionals en werkgevers/opleidingsinstellingen binnen de sociale geneeskunde in Nederland. 

Het kernteam draagt de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van het curriculum op hoofdlijnen. Alle 
leden van officiële gremia die nu een rol hebben in het mede vormgeven van de opleiding M+G worden in dit 
proces betrokken. Dit gebeurt via een co-creatiegroep en een denktank. Daarnaast organiseren we twee 
bijeenkomsten voor alle betrokkenen (online kick-off zomer 2021 en online werkbijeenkomst najaar 2021).  
 
Het kernteam is de spil in dit proces en legt verantwoording af aan een stuurgroep. Het curriculum op 
hoofdlijnen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de KAMG. Het Concilium adviseert het 
bestuur van de KAMG over de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs. Het Concilium volgt daarom 
nauwgezet het proces om van LOP naar curriculum te komen en zal het ‘curriculum op hoofdlijnen’ toetsen aan 
de bedoeling van het LOP. Het curriculum op hoofdlijnen wordt daarna door de opleidingsinstituten verder 
geconcretiseerd tot de vernieuwde opleiding tot arts M+G. 
 
Als lid van het kernteam zul je: 

- De co-creatiegroep en denktank opstarten 
- Gesprekken voeren met (afvaardigingen van) wetenschappelijke verenigingen 
- Overleggen met de co-creatiegroep 
- Curriculumvoorstellen formuleren 
- Feedback ophalen en verwerken vanuit de denktank 
- Bijeenkomsten (mede)voorbereiden 
- Het ontwikkelproces evalueren en bijsturen 

 
1 Deze aanpak is beschreven in het projectplan ‘van LOP naar curriculum op hoofdlijnen’, op te vragen bij de 
KAMG of bij Joanneke Krämer – zelfstandig onderwijskundig projectleider.  



- Contact onderhouden met het Concilium en de stuurgroep 

Wat we van je verwachten 
- Je denkt en handelt vanuit het gedachtengoed en de keuzes die gemaakt zijn in het LOP M+G 2020 
- Je hebt (liefst recent) ervaring met het opleiden van artsen M+G 
- Je kunt onbevooroordeeld luisteren, doorvragen, samenvatten 
- Je kunt je eigen ervaring en visie verbinden aan de ervaring en visie van anderen, binnen en buiten het 

eigen deskundigheidsgebied, om samen tot iets nieuws te komen (op basis van de kaders zoals 
gegeven in het LOP M+G 2020)  

- Je kunt ideeën omzetten in concrete voorstellen  
- Je hebt goede communicatieve en contactuele vaardigheden  
- Je bent per ‘direct’ tot eind 2021 voor ongeveer 6 uur per week beschikbaar. 

 

Wat bieden we? 

- De mogelijkheid intensief betrokken te zijn bij de concretisering van het LOP M+G 2020 
- Marktconforme vergoeding van gemaakte uren 
- Samenwerking in een inspirerend projectteam 
- Gebruik van (online) faciliteiten  

Meer weten of solliciteren? 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Joanneke Krämer (zelfstandig onderwijskundig projectleider in 
opdracht van SOGEON), via 06-33 031 090. Wil je solliciteren? Dat kan door je motivatie en relevante ervaring 
met ons te delen ovv ‘vacature lid kernteam LOP MG 2020’ via secretariaat@sogeon.nl. Doe dit vóór 9 april 
2021. De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdagochtend 16 april 2021. De sollicitatiecommissie bestaat 
uit Joanneke Krämer, Sheda Broer en Joan Onnink. 

 

 

 


