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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 1.1 – Het ontstaan van ziekte 
Jaargang: 2015-2016 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 30 november 2015  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): Mat Daemen & Jan Aten  
Docenten: Agnes Bunsveld, Ronald Wilders, Marcel Mannens, 

Ronald LeKanne 
 

Studenten JvT/SR: Jvt 1, Arjen Meewisse (SR)  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck  
OC: Ronald Wilders  
Onderwijssupport: Tetje Timmermans (vz, not)  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

De evaluatie is ten gevolge van een probleem met de scanner digitaal uitgezet. 
De respons is dit jaar slechts 27%. Voorgaande jaren, waar een 
evaluatieformulier bij het tentamen was gevoegd en met het tentamen kon 
worden ingeleverd, was de respons doorgaans meer dan 60%. 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Het praktijkonderwijs/de practica werden zeer gewaardeerd. 
2 Over de pathologie practica zijn de studenten zeer positief. Heel goede feedback en goede begeleiding.  
3 E-learning voorafgaand aan practicum mammapathologie was heel positief. In het algemeen werd e-learning zeer gewaardeerd. 
4 Gebruik van stemkastjes werd als zeer positief ervaren, vooral waar het tussentijdse feedback op inhoud van colleges betrof. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief 

[actor] 
Uitvoering 
[actor] 

Prio* Monitoring 
actie 
[actor en 
deadline] 

Monitoren 
effect 
[actor en 
instrument] 

1 Het blok wordt gemiddeld goed tot zeer 
goed beoordeeld.  Een minderheid van de 
responderende studenten (28% van 29%) 
heeft de opbouw van het blok minder 
goed gevonden. Hierbij wordt o.m. 
genoemd dat veel verschillende 
onderwerpen aan bod komen. Het betreft 
hier duidelijk een inleidend blok: er zijn 
net teveel onderwerpen om aan te 
stippen. Te veel diversiteit. Studenten 
geven aan dat de  leerdoelen soms wat 
(te) breed geformuleerd zijn. 

Geprobeerd werd de lijn van het blok aan te 
geven door vrijwel iedere week 
samenvattingen en/of responsiecolleges  te 
geven waarbij de stof in perspectief werd 
gebracht. Dit jaar is hier weer meer aandacht 
aan geschonken dan vorige jaren het geval 
was. Het blijft een punt van aandacht, ook 
voor de programmering in de NBG. 
Studenten geven aan dat  tussentijdse 
samenvatting van de inhoud van een college 
zou kunnen bijdragen, of een samenvatting 
aan het eind van het college.  

- - 3   

2 Een deel van de studenten (26%) geeft 
aan weinig feedback te krijgen. Gewezen 
wordt hier op het niet geven van de 
antwoorden van (een deel van) de 
zelfstudie-opdrachten. 
 

Het is waar dat individuele feedback voor alle 
studenten van het cohort eigenlijk alleen 
mogelijk was door middel van de resultaten 
van de bonuspunt-toetsen.  Hoewel de 
antwoorden op de zelfstudie-opdrachten niet 
een-op-een worden gegeven is de stof van de 
zelfstudie-opdrachten grotendeels besproken 
in werkcolleges. Ook was het mogelijk met 
docenten te discussiëren over de zelfstudie, 
bv tijdens de wekelijkse kleinschalige practica. 
Op deze manier wordt zelfstudie 
gestimuleerd en kan feedback op initiatief 
van de student ook individueel worden 
verkregen. Gestuurde zelfstudie inclusief 

- - 3   



PDCA+ V7 

3 

 

feedback zal een meer toegepaste werkvorm 
in de NBG worden. 
De studenten geven aan dat het al heel fijn 
zou zijn als de moeilijke leervragen expliciet 
worden besproken in de werkcolleges.  
Dit is tijdens het blok overigens al gedaan 
door feedback te geven in een aangepast 
werkcollege in week 5 naar aanleiding van de 
resultaten van bonuspunttoets 2 en door 2 
extra uren werkcollege te programmeren op 
de vrijdag van week 7 waarin onderwerpen 
uit de voorgaande 2 weken nogmaals werden 
besproken en met vragen daarover werd 
geoefend.  

3 Een minderheid van de studenten (27%) 
vindt dat geen of weinig specifieke 
vaardigheden zijn geleerd die van belang 
zijn voor het werkveld.  
 

In deze fase van de studie is voor sommige 
studenten misschien nog niet geheel te 
overzien wat van belang is voor het werkveld. 
Microscopie, zélf kritisch waarnemen en 
interpreteren, en klinisch redeneren zijn 
praktische vaardigheden die in het blok 
werden aangereikt en geoefend en ook 
worden getoetst. We hopen dit type 
onderwijs te blijven programmeren. 

- - 3   

4 Een deel van de studenten (circa 25%) 
meent dat de tentamenvragen niet 
duidelijk waren en/of dat de inhoud van 
het tentamen niet past bij de behandelde 
stof.  
Nieuwe vragen en vragen over de 
zelfstudie worden duidelijk slechter 
gemaakt dan ‘oude’ vragen.  
Studenten geven aan dat er soms 

Misschien dat deze mening voor een deel valt 
te verklaren doordat voor de blok 1.1 
tentamens nieuwe vragen worden ontworpen 
die niet eerder gesteld zijn geweest. Echter, 
het tentamen is volgens een toets plan 
evenwichtig opgebouwd en vragen en 
modelantwoorden zijn van tevoren kritisch 
tegen het licht gehouden, ook door toets 
deskundigen. We hopen deze werkwijze voort 

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

woorden worden gebruikt die multi-
interpretabel zijn. Woorden als 
‘structuur’.  Wat daarmee precies 
bedoeld wordt is in deze fase van de 
opleiding nog niet helemaal helder. 
Puntenverdeling: Relatief wat minder 
punten voor neoplasie, terwijl daar wel 
veel aandacht voor geweest. 
Laatste vraag voor 10 punten: vraag 2 en3 
konden niet goed worden beantwoord als 
1 niet goed beantwoord was. 

te zetten ook voor de nog komende 
tentamens over Curius blok 1.1. 

5 Anatomie: niet alle groepjes waren even 
goed voorbereid op de anatomie vragen 
in het tentamen, door een verschil in 
begeleiding bij de practica.  
Meer voorbereiding (e-learning) kan 
worden gevraagd van de studenten. 

Dit blijft een lastig punt.  Er moet duidelijke 
instructie zijn voor begeleiders, maar daarbij 
blijft het mensenwerk en (persoonlijk 
voorkeur voor) lesstijl. 

- - 3   

6 De ervaring van de coördinatoren is dat 
jaarlijst zo’n 30% van de studenten, 
moeite heeft om goed grip te krijgen op 
de stof. 

Het plan is om in de NBG een begintoets te 
maken (met zelfstudieopdrachten/e-
learning). Kan als een beoordeeld onderdeel 
zijn, maar ook als uitgangspunt: om 
onderwerpen te identificeren die extra 
aangepakt moeten worden. Deze tweede 
werkwijze lijkt door de studenten 
geprefereerd te worden. 

- - 3   

7 Het gebruik van de stemkastjes werd zeer 
gewaardeerd en deze zouden van de 
studenten nog wel meer mogen worden 
ingezet. 

 - - 3   

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 
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* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= Voor aanvang onderwijs 15-16, 3= langere termijn/bachelor herziening 

 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief 
[actor] 

Uitvoering 
[actor] 

Prio* Monitoring 
actie 
[actor en 
deadline] 

Monitoren 
effect 
[actor en 
instrument] 

1 Web colleges kwamen soms met 
vertraging beschikbaar. Deze moeten 
volgens afspraak  binnen 5 werkdagen 
gepubliceerd zijn. 

Indien webcolleges niet binnen 5 wekdagen 
geplaatst zijn, moet er een signaal richting het 
webcollege-team. 

  1   

Concept terugkoppeling tekst voor in de studentenrapporten voor op Blackboard 
Beste studenten,  
 
Hartelijk dank voor jullie vele positieve opmerkingen over blok 1.1. Graag danken we jullie zeker ook voor kritische noten over het onderwijs die we hopen 
te gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe bachelor geneeskunde. 
 
Mat Daemen & Jan Aten 


