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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 3.1 Bachelor Geneeskunde 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 13 januari 2017  Coördinatoren hebben de samenwerking met de JVT als prettig 

en constructief ervaren. 
 
Wat de JVT betreft zijn er veel pluspunten en weinig 
verbeterpunten. Verder waren de coördinatoren goed 
bereikbaar en reageerden ze snel op vragen van studenten. 
 
Aan de hand van de uitkomst van deze evaluatiebijeenkomst zal 
het hoofd Bachelor bepalen of een follow up gesprek nodig is. 
E.e.a. zal afhangen van de urgente verbeterpunten (prioriteit 1) 
en roostertechnische. Dit zal aan de coördinatoren 
teruggekoppeld worden. Als besloten wordt geen follow up 
gesprek te voeren, dan is het wel belangrijk dit i.v.m. de 
komende visitatie goed vast te leggen met opgaaf van reden. 
 
Gezien het goede verloop van het blok is er geen noodzaak voor 
een follow-up gesprek. De coördinatoren koppelen terug 
wanneer blijkt dat er meer begeleiding op de snijzaal nodig is en 
daarvoor compensatie nodig zou zijn. Het HB heeft melding 
gemaakt over niet optimaal functioneren van de AV in de 
collegezalen. 

Coördinator(en): Mario Maas, Roeland Kleipool en Mirjam van Bavel  
Docenten:   
Studenten JvT/SR: JVT jaar 3, commissaris onderwijs MFAS, SR  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck  
OC: Jason Biemond  
Onderwijssupport: Tetje Timmermans, Yvonne Lunes (verslag)  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
Punten coördinatoren: 
-geen goede bereikbaarheid medewerkers Dienstencentrum Onderwijssupport 
en onduidelijk wie wat wanneer regelt. 
-wegvallen technische ondersteuning in collegezalen. 
-hoge onderwijslast docenten i.v.m. Epicurus.  
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Belangrijkste best practices 
1 Anatomiepractica waren goed georganiseerd. 
2 Multi disciplinair onderwijs (MDO) oncologie was heel leerzaam. 
3 (Patiënt)colleges waren nuttig. 
4  

 

* 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 Wijze van begeleiden tijdens 
anatomiepractica varieert, waardoor de 
ene groep de opdracht/handleiding wel en 
de andere groep  de opdracht niet af krijgt. 
Dit geldt ook voor de prepareergangen. 
Deze vinden soms peer tot peer tussen en 
soms peer to peer binnen een subgroep 
plaats. In het laatste geval ziet de 
subgroep niet alle gangen, wat niet 
wenselijk is. 
 

1) Studentassistenten goede en eenduidige 
instructie geven hoe ze de studenten het 
beste kunnen begeleiden. 
Studentassistenten moeten voldoende 
handvatten geven, zodat studenten hun 
opdrachten binnen de beschikbare tijd 
kunnen afronden. 

2) Extra begeleider aanvragen, die naast de 
studentassistent beschikbaar is en heen en 
weer loopt tussen de verschillende 
practicumzalen voor het beantwoorden 
van vragen van studenten. Coördinatoren 
en JVT zetten op een rij hoeveel extra 
begeleiders nodig zijn. Hiervoor zal extra 
budget gevraagd moeten worden. 

1) Coördinatoren 
 
 
 
 
 
 

2) Coördinatoren/JVT/HB 
 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Patiëntcolleges worden door studenten als 
zeer leerzaam ervaren. Studenten hebben 

Voor blok 3.1 zullen de coördinatoren dit bij docenten 
neerleggen. Voor de overige blokken binnen Curius+ 

Coördinatoren/HB 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) 

 

behoefte aan nog iets meer patiëntcolleges. en Epicurus zal het hoofd Bachelor hierop actie 
ondernemen. 

2 Klachten over professioneel gedrag van de 
honoursstudenten bewegingstherapie van de 
HvA die de practica vaardighedenonderwijs 
begeleiden. 

De betreffende klachten zijn opgepakt door de 
coördinatoren en het probleem heeft zich niet meer 
voorgedaan. Overleg hoofd Bachelor met 
coördinatoren vaardighedenonderwijs of het geven 
van iets meer begeleiding aan deze honoursstudenten 
een oplossing is om dit in de toekomst te voorkomen. 

Coördinatoren 3 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Slechte bereikbaarheid medewerkers 
Dienstencentrum Onderwijssupport en 
onduidelijk wie wat wanneer regelt. 
 

Eén aanspreekpunt bij Onderwijssupport voor 
coördinatoren, die zaken/vragen oppakt dan wel 
uitzet bij de verantwoordelijke medewerker binnen 
Onderwijssupport. 

OS en HB 2 

2 Verdwijnen technische ondersteuning in 
collegezalen. Dit was dit studiejaar geen groot 
issue, omdat docenten hier inmiddels mee 
hebben leren leven. 

Voor zover het bekend is technische dat 
ondersteuning nodig is tijdens bepaalde colleges, dan 
is het aan coördinatoren/docenten om dat van 
tevoren aan te geven. Adequate adhoc ondersteuning 
tijdens colleges is lastig te regelen. 

 4 

3 Apparatuur in collegezalen werkt niet altijd 
naar behoren. Het komt regelmatig voor de 
een van de 2 microfoons niet werkt of het 
volume niet sterk genoeg is. Het proces van 
controle van de apparatuur is voor verbetering 
vatbaar; de frequêntie van de controles lijkt 
niet hoog genoeg. 
Daarnaast is de verlichting niet altijd optimaal 
(te donker, te schel). 

Melden bij de verantwoordelijke leidinggevende, 
Floor Biemans. 

OS en HB 1 
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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) 

 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Jullie evaluatie was weer zeer waardevol. Aan de ene kant bevestigt het dat dit een goed lopend blok is en aan de andere kant zijn er constructieve 
verbeterpunten aangegeven waar we aankomend jaar, en tevens het laatste jaar, iets mee kunnen. Het blok is als totaal zeer goed ontvangen. De 
begeleiding op snijzaal kan uniformer en het aantal begeleiders kan verhoogd worden. Jullie stellen het op prijs als er meer patiëntcolleges gegeven 
worden.  
 
De evaluatie was voor ons als coördinatoren ook een moment feedback te geven op processen achter de schermen. Dat zijn zaken die jullie niet zien, maar 
waar we als coördinatoren onevenredig veel tijd mee kwijt zijn en dus ten koste gaat van de beschikbare tijd om dit blok te coördineren. In de 
onderwijsorganisatie valt hier nog een winst te behalen. 
 
Hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario Maas en Roeland Kleipool 
 
 


