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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 3.5 ‘Oncologie’ 

Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 26 mei 2017   

Blok wordt zeer goed gewaardeerd door studenten. 
De korte storing tijdens de digitale toets is effectief opgelost. 
Er is wat coördinatoren betreft geen aanleiding om specifieke 
wijzigingen door te voeren voor volgend jaar.  
 
Feedback JVT t.b.v. Epicurus:  

• werkcolleges door meerdere docenten laten geven en 
vooral oefenen met de stof. 

• zoveel mogelijk patiënten bij colleges betrekken (is 
leerzaam). 

 

Coördinator(en): Marc v.d. Vijver en Theo de Reijke (afwezig)  
Docenten: Saskia Kolkman  
Studenten JvT/SR: 1 lid van de JVT-3, Jolien van Dorth (MFAS), Anne 

Wermelink (SR) 
 

Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck (voorzitter)  
OC: Jelmer van Lieshout  
Onderwijssupport: Yvonne Lunes (verslag)  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Onderverdeling colleges per week was fijn. 
2 Leervragen zijn prettig ervaren. 
3 Veel klinische colleges waarbij een patiënt aanwezig is. 
4 Quiz is als positief ervaren; is een leuke manier om met de vragen te oefenen. 
5 Leerzame en efficiënte werkcolleges. Proactiviteit van studenten werd aangemoedigd en er waren veel begeleiders aanwezig bij de werkcolleges om 

vragen van studenten te beantwoorden (5-10 begeleiders per zaal). 
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6 Snijzaalpractica zijn goed beoordeeld; elke groep had een vaste docent. 
7 BPT was van goed niveau. 

 

* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= geen 
prioriteit (is al opgepakt) 

* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= geen 
prioriteit (is al opgepakt) 

 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 In het tentamen was niet aangegeven welke 
vragen betrekking hadden op de rode draad 
en bij bepaalde open vragen was het aantal te 
behalen punten niet vermeld. 

Voortaan aantal te behalen punten bij alle open 
vragen vermelden en welke vragen betrekking hebben 
op de rode draad. 

Coördinatoren. 2 

2 Bij colleges over prostaat carcinoom werd 
zoveel naar wetenschappelijk onderzoek 
verwezen dat studenten de rode draad kwijt 
raakten en de uiteindelijke conclusie niet 
duidelijk was. 

Betreffende docenten vragen dit iets te ordenen door 
bijv. een samenvattende sheet aan het einde toe te 
voegen waarin de eindconclusie helder is verwoord. 

Coördinatoren. 2 

3 Vrij veel herhaling van vragen specifiek m.b.t. 
hematologie in de BPT. 
 

JVT raadt aan om bij de BPT geen oude BPT-vragen te 
gebruiken. Oude tentamenvragen kunnen eventueel 
wel gebruikt worden voor de BPT, omdat deze minder 
geoefend worden door studenten. 
Etienne geeft aan dat men volgend jaar uberhaupt 
minder oude tentamenvragen wil hergebruiken. 

Coördinatoren. 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 -    



PDCA+ V8 

3 

 

* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= geen 
prioriteit (is al opgepakt) 

 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Veel van de studenten zijn niet op de hoogte 
dat de leervragen online staan. 

Benoemen tijdens introductiecollege. Coördinatoren. 2 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Dank voor de feedback op blok 3.5 (studiejaar 2016-2017), die we hebben ontvangen. We zullen deze gebruiken bij het aanscherpen van een aantal 
facetten van het blok voor volgend studiejaar (2017-2018), wanneer dit blok voor de laatste keer in deze vorm gegeven zal worden (daarna wordt  blok niet 
meer gegeven, omdat blok 3.5 vanaf studiejaar 2018-2019 onderdeel zal uitmaken van het nieuwe bachelorcurriculum, Epicurus). 
We zijn zeer verheugd dat het tentamen erg goed gemaakt is, waaruit blijkt dat jullie je de stof goed eigen hebben gemaakt. Wij hopen dat dit blok een 
belangrijk onderdeel is van een goede basis met betrekking tot de oncologie bij de volgende fases in jullie opleiding. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Theo de Reijke 
Marc van de Vijver 
 


