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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: WDD 1 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 1 maart 2017    
Coördinator(en): Roelof-Jan Oostra, Jos Bramer  
Docenten: Roeland Kleipool, Vincent Odekerken, Ellen Bosnak, 

Ronald Wilders 
 

Studenten JvT/SR: Jolien van Dorth (MFAS), Eline Lap, Eline Bakker, 
Myrthe Jarings (JvT),Diederick van Doorn (SR) 

 

Hoofd Bachelor: Gabor Linthorst  
OC: Ronald Wilders  
Onderwijssupport: Patricia Griffioen, Ulla Remer, Tobias Boerboom, 

Francis Suer (verslag) 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Practica (snijzaal, echo, fracturen en scopie). 
2 Enthousiasme docenten. 
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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) 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Te hoge werkdruk. 
 

Minder histologie (deel in OVV?) en meer begeleiding. 
Idem voor anatomie. 

Blokcoördinatoren 2 

2 Gap in blok door stage en vakantie 
onwenselijk (kennis weer weg, ongelijkheid 2 
cohorten) 
 

Stages los van WDD, blok in 1 tempo, evenwel heeft 
de ‘gap’ geen invloed gehad op de uitkomsten. 

Hoofd Epicurus en 
thema/blokcoördinatoren 

1 

3 Meer samenhang nodig tussen verschillende 
vakken in het blok. 

(Kleine) verschuivingen, samenhang verduidelijken. 
Deels toch ook inherent aan themastructuur Epicurus. 

Blokcoördinatoren 2 

4 Histologie (anatomie) te veel & te moeilijk. 
 

Zie ook onder punt 1. Docenten i.s.m. 
blokcoördinatoren 

2 

5 Feedback op zso’s. 
 

Zso’s daarop aanpassen (interactief). Docenten (RA bezig met 
pilot) 

2 

6 Minder tussenuren. Wordt naar gekeken, maar is wel inherent aan 
opbouw curriculum (patiëntcollege – zelfstudie – 
responsie). 

Blokcoördinatoren 2 

7 AV en PO deadlines waren rond examen. Wordt beter gepland. AV en PO coördinatoren 1 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Communicatie op BB – forum – reactie op 
studenten. 
 

Uniform communicatiesysteem voor Epicurus 
(nieuwsbulletin, plek voor mededelingen op BB, 
systeem voor beantwoorden vragen) 

Heeft Hoofd Epicurus 
opgepakt 

2 

2 Werkdruk veel hoger dan bij OVV . 
 

Werkdruk in WDD verminderen, in OVV mogelijk wat 
opvoeren? Deel basis anatomie en histologie 
overhevelen? 

Blokcoördinatoren 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) 

 

* 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 Gap in blok onwenselijk (kennis, ongelijkheid). 
 

Stages los van WDD, blok in 1 tempo. Hoofd Epicurus en 
thema/blokcoördinatoren 

1 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten,  
 
Met veel plezier hebben wij WDD1 gemaakt en onderwezen! 
Dank voor het invullen van de evaluatieformulieren. Hieruit is een aantal zeer zinnige verbeterpunten naar voren gekomen. Aan de hand daarvan hebben 
we met een vertegenwoordiging van jullie een vruchtbaar evaluatiegesprek gevoerd. 
De belangrijkste punten hierbij waren de hoge werkdruk, de moeilijkheidsgraad van bepaalde vakken, de samenhang tussen de vakken, de feedback op de 
antwoorden van ZSO’s, de onwenselijkheid van het onderbreken van het blok voor de stage, de uren tussen de contactmomenten, de planning van AV en 
PO deadlines en de communicatie via Blackboard. 
Aan deze zaken gaan wij werken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Coördinatoren en docenten van WDD1 
 


