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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: OVV1 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 15 november 2016  Grote opkomst en in verband daarmee zal voor de volgende 

evaluatiebijeenkomsten  Epicurus een grotere ruimte worden 
gereserveerd. 

Coördinator(en): Petra Habets & Irene de Graaf  
Docenten: Maartje Hoogsteyns (coördinator AV), Rik van Lunsen, 

Glenn Dumont, Paul van Trotsenburg, Lida van der 
Merwe, Yousif Dawoord, Loeki van Sonderen, Ines 
Rupp 

 

Studenten JvT/SR: JVT1, Jolien van Dorth (MFAS), Diederick van Doorn en 
Mike Keizer (SR) 

 

Hoofd Bachelor: Gabor Linthorst (voorzitter)  
OC: Eddy Wierenga  
Onderwijssupport: Tetje Timmermans, Yvonne Lunes, Joy de Vries,  Kim 

de Crom, Ulla Remer, Enneke Tuinhof, Patricia 
Griffioen 

 

Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

Nee. 
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Belangrijkste best practices 

1 Betrokkenheid en enthousiasme van docenten en coördinatoren, wat motiverend was voor studenten. 
2 Kwaliteit van het contactonderwijs. 
3 Patiëntcolleges worden zeer gewaardeerd door studenten, mede vanwege link theorie en praktijk. 
3 E-learnings embryologie en anatomie. 
4 Niveau van de deeltoets en de eindtoets. 

 

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

uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Het item ‘Duidelijke opzet’ scoort relatief 
laag. 
 

De opzet van het blok (levensfasen embryo t/m puberteit), de 
gerelateerde ziektebeelden en de verwachtingen nog beter 
benadrukken in het introductiecollege en op Blackboard (BB ) 
vermelden. 

Coördinatoren 2 

2 Het item ‘Voldoende feedback’ scoort 
relatief laag. 
 

Het overgrote deel van de ZSO’s wordt tijdens het contactonderwijs 
besproken (expliciet en impliciet). Wij willen voorstellen om de 
naam en de focus van het responsiecollege te veranderen in 
bijvoorbeeld ‘Feedback op de ZSO’s’. In dit uur kunnen dan de ZSO’s 
van die week, die nog niet in het contactonderwijs aan bod zijn 
gekomen, besproken worden. Natuurlijk is er ook tijd voor eventuele 
andere vragen. Daarnaast zullen we blijven stimuleren om vragen op 
BB te stellen en blijven we werken aan een veilig leerklimaat, 
waardoor en geen schroom bestaat om vragen te stellen. 
Wij zijn geen voorstander van het publiceren van alle 
modelantwoorden van de ZSO’s . Wij zijn van mening dat de 
leeropbrengst groter is als je er zelf mee stoeit. Het voorradig zijn 
van modelantwoorden kan voor een aantal studenten een te grote 
verleiding zijn om minder/niet zelf met de stof aan de slag te gaan. 
Bij de e-learnings zullen wij de hulpknop ‘waar vind je info als je een 

Coördinatoren 2 
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* 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) 

 

antwoord niet weet’ nog meer onder de aandacht brengen. 
3 Het item ‘Instructie deeltentamen’ scoort 

relatief laag. 
 

Het deeltentamen was de allereerste toets voor de studenten; 
vooraf aan deze toets was geen proeftoets beschikbaar. De 
proeftoets is pas later beschikbaar gekomen. Voor aankomend jaar 
zullen er proeftoetsen beschikbaar gesteld worden, zodat studenten 
vooraf tijdig weten hoe en wat er getoetst wordt. 

Coördinatoren 2 

4 De klinische vignetten die bij de practica 
embryologie gebruikt worden waren niet 
voor aanvang van het practicum 
beschikbaar op BB of in de studiewijzer. 

De klinische vignetten van de practica embryologie op voorhand 
opnemen in de studiewijzer. 
  

Coördinatoren 2 

5 Studenten geven tijdens de 
evaluatiebijeenkomst aan behoefte te  
hebben aan meer werkcolleges 
embryologie. 

Iets meer uren inplannen voor werkcolleges  embryologie. Coördinatoren 2 

6 Sociaal geneeskundige aspecten van 
obesitas voerden de boventoon in week 6. 

Zorgen voor een passendere mix van sociaal geneeskundige 
problematiek en bijvoorbeeld basisinformatie m.b.t. ‘voeding’. 

Coördinatoren 2 

7 TBL sessies: werkvorm bevalt goed, maar 
studenten geven aan dat de sessies nog 
leuker en nuttiger zouden zijn als er meer 
casussen zijn om met elkaar te  bespreken.  

Zorgen voor meer interessante casussen. 
 

Coördinatoren/stude
nten 

2 

8 TBL sessies: een hele TBL week is wat veel.  TBL sessies indien mogelijk wat meer spreiden over het blok. Coördinatoren 2 
9 Optimaliseren ZSO’s. Studenten worden verzocht een top 3 ZSO door te geven aan 

coördinatoren en Onderwijssupport. 
JVT 2 

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

uitvoering 
[actor] 

Prio*/De
adline 

1 Scorion leverde bij studenten heel veel Een werkcollege ‘hoe werk ik met Scorion’ is o.i. essentieel. Coördinatoren en 2 
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* 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) 

 

praktische ‘hoe moet dit’ vragen op. 
 

contactpersonen 
voor Scorion 

2 Het feit dat de studenten niet vanaf het 
begin van het blok in bezit zijn van een 
papieren exemplaar van de studiewijzer, 
hebben wij als coördinatoren als een gemis 
ervaren. Studenten geven aan niet per se 
een papieren versie nodig te hebben. 

Het beschikbaar stellen van een papieren versie van de studiewijzer 
wordt aan de MFAS over gelaten. 

MFAS 2 

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

uitvoering 
[actor] 

Prio*/De
adline 

1 Capaciteit collegezalen; CZ 1 is soms te 
klein en CZ 2 en 3 zijn i.v.m. streamen 
minder wenselijk.  

De coördinatoren en (een groot deel van de) studenten geven 
voorkeur aan CZ 1. Monitoren. 

Onderwijssupport 3 

2 Wifi/eduroam: valt wel eens uit. Monitoren. Onderwijssupport 3 
3 Werkplekken in AMC: in bibliotheek en 

restaurant soms geen/weinig plek.  
Studenten kunnen meer gebruik maken van de TBL-ruimte dan nu 
het geval is. 
Monitoren. 

Onderwijssupport 3 

4 Planning informatiemarkt: was iets te vroeg 
qua timing. Studenten zijn de eerste weken 
overweldigd door alle nieuwe dingen 
waarmee ze geconfronteerd worden. 

Het moment van de informatiemarkt heroverwegen.  Wellicht is een 
iets later moment geschikter, om beter aan te sluiten bij de vraag 
van de studenten. 

Dienstencentrum/ 
Onderwijssupport 

2 

5 Evaluatie lijnonderwijs (AV en PO): wat is 
praktisch? 
 

Overleg coördinatoren AV en PO en coördinatoren OVV1 over het 
meenemen van de evaluatie van de lijnen in het blokonderwijs. 

Coördinatoren OVV1 
en AV en PO 

1 

6 BB: in het begin veel informatie voor 
studenten en lastig om er je weg te vinden 

Op termijn gaat de UvA over naar een nieuwe digitale leeromgeving. Coördinatoren/ 
Dienstencentrum 

4 
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* 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) 

  

en dingen te vinden. Onderwijssupport 
7 Digitaal evalueren onderwijs: is dit 

mogelijk, met name als een toets digitaal 
wordt afgenomen? 

Het ligt in de planning in de toekomst, in geval van digitale toetsing, 
de evaluatie ook digitaal af te nemen. Dit kan nu echter technisch 
gezien nog niet. Aandachtspunt bij digitale evaluatie zal wel zijn dat 
studenten die al hun tijd nodig hebben voor het tentamen, geen tijd 
meer over hebben voor het invullen van de evaluatie direct na 
afloop van het tentamen. Hiervoor moet nog een oplossing bedacht 
worden. 

Onderwijssupport 3 
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Namens ons beiden en alle docenten en betrokkenen  van het blok OVV1 veel dank voor jullie feedback; wij herkennen veel van de gemaakte opmerkingen 
en zullen jullie input gebruiken om het blok voor het aankomende academiejaar verder te optimaliseren en aan te passen. 
Onderstaand een korte selectie van de belangrijke zaken die we samen hebben geconstateerd. Per item geven hebben we erbij vermeld hoe en wat we de 
gemaakte feedback gaan implementeren: 
 
- De items duidelijke opzet en feedback scoorden relatief laag. Wij zullen bij de introductie de opzet van het blok (levensfasen embryo t/m puberteit), de 
gerelateerde ziektebeelden en de verwachtingen nog beter benadrukken in het introductiecollege en op Blackboard (BB ) vermelden. Met betrekking tot de 
feedback zijn we voornemens om de focus van het responsiecollege te veranderen in bijvoorbeeld ‘Feedback op de ZSO’s’. In dit uur kunnen dan de ZSO’s 
van die week, die nog niet in het contactonderwijs aan bod zijn gekomen, besproken worden. Natuurlijk is er ook tijd voor eventuele andere vragen. 
Daarnaast zullen we blijven stimuleren om vragen op BB te stellen en blijven we werken aan een veilig leerklimaat, waardoor en geen schroom bestaat om 
vragen te stellen. We gaan nadenken over het deels beschikbaar stellen van een antwoordmodel voor de ZSO’s. 
- Er wordt gevraagd om meer WC tijd voor embryologie; we gaan kijken of dit gaat passen binnen de gegeven 70/30 verhouding 
zelfstudie/contactonderwijs. 
- Veel vragen waren er mbt Scorion; voor volgend jaar willen wij een WC toevoegen waarbij olv een docent geoefend kan worden met Scorion 
 
Fijn om te horen dat jullie tevreden waren over de betrokkenheid en het enthousiasme van alle docenten, de inhoud van het contactonderwijs, de 
patiëntcolleges, de practica anatomie & embryologie, de vele e-learnings en het niveua van de toetsen! 
 
Wij willen jullie als laatste bedanken en complementeren voor jullie enorme inzet en enthousiasme. Jullie zijn een prettige en positieve groep studenten die 
hard hebben gewerkt en actief hebben meegedaan aan het onderwijs; dank je wel!! 
 
Petra & Irene 
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