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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 1.2 – Stofwisselingstoornissen 
Jaargang: 2015-2016 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 01-02-2016  Al het eerstejaars onderwijs wordt dit jaar voor de laatste maal 

aangeboden. De evaluatie van het onderwijs komt daardoor 
niet meer direct ten goede aan verbetering van het onderwijs in 
een volgend studiejaar. Toch worden er veelal ook punten 
besproken die in de (verdere) ontwikkeling van de nieuwe 
bacheloropleiding meegenomen kunnen worden. De focus van 
de evaluatiegesprekken van de eerstejaars onderwijseenheden 
zullen daarom meer op de overstijgende/algemene zaken 
focussen. 

Coördinator(en): Dave Speijer, Frits Wijburg  
Docenten:   
Studenten JvT/SR: JVT 1, Arjen Meeuwisse (SR)  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck  
OC: Ronald Wilders  
Onderwijssupport: Tetje Timmermans  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

De evaluatie is voor dit blok op papier uitgezet. Helaas was de responsie heel 
laag. Maar 106 studenten (28%) hebben het evaluatieformulier namelijk 
ingevuld. Dit is erg weinig in vergelijking met de voorgaande jaren. Dat is vreemd, 
omdat de evaluatie wel schriftelijk is afgenomen. 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Het blok had een goede rode draad waarbij er telkens werd terug gevallen op hetzelfde schema. 
2 De coördinatoren waren erg goed bereikbaar en erg enthousiast.  
3 Er was een goede verhouding tussen biochemie en kliniek. 
4 De patiëntcolleges werden erg interessant gevonden en sloten goed aan op de inhoud van het blok. 
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* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= Voor aanvang onderwijs 15-16, 3= langere termijn/bachelor herziening 

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

[actor] 
Uitvoering 
[actor] 

Prio* Monitoring 
actie 
[actor en deadline] 

Monitoren 
effect 
[actor en instrument] 

1 Over het algemeen werd het blok als 
zeer positief ervaren. Toch vond een 
deel van de studenten dat de 
werkdruk redelijk ongelijk was 
verdeeld. De eerste twee weken 
werden als zwaarder/drukker ervaren 
in vergelijking tot de andere weken. 

De coördinatoren zijn zich hier bewust 
van. De reden dat dit zo is, is omdat 
het daardoor makkelijker wordt om de 
rest in het kader in te passen dat in de 
eerste twee weken wordt gevormd.  

nvt nvt nvt nvt nvt 

2 De minisymposia werden eveneens als 
nuttig ervaren. Het laatste 
minisymposium “sociale 
geneeskunde” vonden studenten 
echter een beetje uit het niets komen 
en niet goed aansluiten op de rest van 
het blok. 

Voorstel: eerder bekend maken en 
beter laten aansluiten op het blok.  
De coördinatoren zijn het er mee eens 
dat de studiestof er wat eerder op had 
moeten staan en dat het inderdaad 
wat minder aansluit.  
 

nvt nvt nvt nvt nvt 

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

[actor] 
Uitvoering 
[actor] 

Prio* Monitoring 
actie 
[actor en deadline] 

Monitoren 
effect 
[actor en instrument] 

1 Er heerste onduidelijkheid over RD 
Farmacologie onder de studenten. Er 
waren 5 vragen, maar er konden 
uiteindelijk 12 punten verdiend 
worden. 
 
 
 
 

De coördinatoren vinden het 
terechte kritiek. Het heeft te maken 
met het vertrek van een hele goede 
docent waardoor de overdracht lastig 
was.   
 
Achteraf is bedacht dat het 12 
punten zouden worden, dit was een 
noodoplossing en het is naderhand 

HB HB 1 Evaluatiegesprek 
1.3 

Evaluatiegesprek 
1.3 
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* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= Voor aanvang onderwijs 15-16, 3= langere termijn/bachelor herziening 

nog wel op Blackboard gekomen.  
 
Aandachtspunt: graag info over hoe 
het komend blok zal gaan met RD 
farmacologie. 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten, 

Inmiddels heeft het afsluitend gesprek met jullie jaarvertegenwoordiging plaats gevonden. 
We waren erg verguld met alle positieve reacties (de goede aansluiting tussen basale biochemie en klinische presentatie; de goede overall structuur van 
het blok, de levendige klinische colleges over de ziektebeelden - al dan niet met patiënten -  en het enthousiasme en de bereikbaarheid van de docenten). 
We voelen ons gesteund bij het opnieuw bewerkstelligen van een goede balans tussen theorie en praktijk bij het onderwijzen van 
biochemie/stofwisselingsziekten in het kader van het nieuwe curriculum. 

Het was natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn. 
Veel van jullie vonden, ondanks onze waarschuwing, de eerste 2 weken wel erg zwaar in vergelijking met de rest van het blok. We kiezen hier bewust voor, 
zodat er al vroeg een kader bij de student ontstaat waarin alle nieuwe en herhaalde informatie voor meer diepgang en verankering van kennis zorgt. Het 
slagingspercentage lijkt ons daarin gelijk te geven. 
Twee terechte (!) kritiekpunten hadden te maken met het niet voldoende laten aansluiten en op tijd “inleiden” van het minisymposium “Sociale 
Geneeskunde”, alsmede de verwarring die is ontstaan met betrekking tot de vragen van de Rode draad/Farmacologie. Aangezien de problematiek van de 
vragen van de Rode draad/Farmacologie al bij een ander blok was opgetreden, hebben we maatregelen genomen om dit in het verdere verloop van jullie 
studie uit te sluiten. 

In afsluiting: Frits Wijburg en ik vonden het weer een heel leuk blok om te mogen geven, waren tevreden met het slagingspercentage, en wensen alle 
studenten die het hertentamen gaan doen heel veel succes. 

Heel hartelijke groet, mede namens Frits Wijburg, 
 Dave Speijer 
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