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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Bachelorthesis Geneeskunde 

Jaargang: 2015–2016 en de organisatorische start van 2016–2017 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 22 februari 2017  De JVT jaar 3 2016-2017 is aanwezig, omdat geen van de leden 
van de JVT jaar 3 van vorig studiejaar in de gelegenheid waren 
de evaluatiebijeenkomst bij te wonen. Dit is niet 
wenselijk/praktisch. Afgesproken wordt om op het moment dat 
de evaluatiebijeenkomst bachelorthesis volgend studiejaar 
wordt ingepland (in november) de leden van de JVT jaar 3 2016-
2017 hiervoor uit te nodigen. 

Coördinator(en): Frans Hochstenbach en Karin Fijn van Draat 
(verhinderd) 

 

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: Jaarvertegenwoordiging jaar 3 2016-2017 is aanwezig, 
commissaris onderwijs MFAS en SR-lid 

 

Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck is verhinderd. Jan Hindrik Ravesloot 
zit in zijn plaats de bijeenkomst voor. 

 

OC: Jason Biemond  

Onderwijssupport: Yvonne Lunes (verslag)  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Eigen keuzevrijheid voor onderwerpen, ook onderwerpen van buiten het AMC, waardoor de studenten gemotiveerd zijn veel te leren. 

2 Vele afdelingen, PI’s en hoogleraren uit het AMC stellen zich beschikbaar om projecten te begeleiden, wat leidt tot een grote keuzemogelijkheid. 
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3 Begeleiding van studenten is adequaat. 

4 Handleiding Bachelorthesis, die nauwgezet wordt bijgehouden. 

5 De administratie van het opstellen, aanleveren en beoordelen van de bachelorthesis is vanaf het studiejaar 2015–2016 geheel digitaal. 

 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Door een herijking van taken bij het CEBE is de 
coördinatie van de tutoren door het CEBE 
komen te vervallen (zie onder). 

Opstellen van twee facultatieve TBL-groepssessies. De coördinatoren met 
assistentie van de 
docenten 

2 

2 De Toetskwaliteitscommissie (TKC) adviseert 
dat de Opleiding en de coördinatoren 
aandacht besteden aan de organisatie van het 
beloop van de Bachelorthesis (zie onder). 

De herkansingsmogelijkheden beperken lijkt niet 
realistisch binnen Curius+. Binnen Epicurus bestaat 
een harde knip. 

 4 

3 De TKC adviseert dat alle ingevulde 
beoordelingsformulieren worden 
gearchiveerd. 

De workflow 2016-2017 wordt aangepast, zodat de 
PI’s en de tweede reviewers hun ingevulde 
beoordelingsformulieren kunnen aanleveren. 

ICTO 1 

4 De TKC adviseert dat de leerdoelen en de 
beoordelingscriteria beter op elkaar worden 
afgestemd (zie onder). 

De coördinatoren stellen voor om de leerdoelen voor 
het laatste Curius+ studiejaar 2017–2018 in de 
studiegids aan te passen en om de vernieuwing van de 
beoordeling van de Bachelorthesis met behulp van 
rubrics in te laten gaan in het eerste Epicurus 
studiejaar 2018–2019. 

Coördinatoren komen met 
een voorstel voor meer 
representatieve leerdoelen 
voor het studiejaar 2017–
2018 

2 

5 De TKC adviseert een heldere procedure 
indien de AMC-PI en de tweede reviewer 
verschillend oordelen over de inhoud van de 
bachelorthesis en of deze van voldoende 

kwaliteit is (<5,5 of 5,5). 

De coördinatoren stellen voor om in dat geval de 
thesis te laten beoordelen door een derde 
onafhankelijke reviewer met voldoende inhoudelijke 
deskundigheid. Hiermee wordt vertraging in de 
beoordeling onvermijdelijk. 

Hoofd Bachelor, 
Opleidingsdirecteur 

2 

6 De TKC adviseert helderheid omtrent de plaats 
van de Bachelorthesis als één van de 
eindwerken van de Bachelor Geneeskunde. 

Helderheid in hoeverre de beoordelingscriteria van de 
Bachelorthesis gelden als eindbeoordelingscriteria 
voor de gehele Bachelor Geneeskunde. 

Hoofd Bachelor, 
Opleidingsdirecteur 

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) 

Ad 1. Herijking bij het CEBE heeft geleid tot het opzeggen van de coördinatie van de tutoren bij de Bachelorthesis. In reactie hierop hebben de coördinatoren besloten tot het afschaffen van 

de tutorgroepen. In plaats hiervan zullen zij met assistentie van de docenten twee facultatieve TBL-groepssessies aanbieden. Hiermee hopen zij alle deelnemende studenten te kunnen helpen 

met hun academische vaardigheden bij het opstellen van hun onderzoeksvraag, zoeken in de wetenschappelijke literatuur, het benoemen van de in- en exclusiecriteria, het opstellen van een 

critical appraisal. 

Ad 2. In het studiejaar 2015–2016 heeft 51% (172/335) van de deelnemende studenten de bachelorthesis op tijd ingeleverd. In het studiejaar 2014–2015, net vóór de invoer van het 

leenstelsel voor de studiefinanciering, was dit 68% (230/338). De coördinatoren hebben in de workflow het nominale tijdpad uitgestippeld met zachte deadlines gedurende het studiejaar, die 

ook staan beschreven in de handleiding. De studenten kunnen hieruit individueel opmaken of ze op tijd (nominaal) lopen. Ook helpen de twee facultatieve TBL-groepssessies de studenten op 

weg. Het verplicht stellen van deze tussentijdse deadlines of het verplicht stellen van het bijwonen van de TBL-groepssessies kan het verloop bevorderen, maar de coördinatoren vinden dit 

niet gepast voor dit onderwijs binnen hun keuzeruimte. Mogelijk zou het beperken van de ruime herkansingsmogelijkheden de voortgang kunnen bevorderen. Voor het studiejaar 2016–2017 

gelden als herkansingmogelijkheden: uiterlijk 25 augustus, 25 september , 25 oktober en 25 november 2017, met een reguliere nakijktermijn van 20 werkdagen. 

Ad 4. Het tot stand komen van passende rubrics met beoordelingscriteria dient zorgvuldig te worden voorbereid, inclusief het betrekken van een toetsdeskundige en een testfase met peers 

(AMC-PI’s) gebruikmakend van bestaande theses. De nieuwe beoordelingscriteria dienen zichtbaar samen te hangen met de leerdoelen en dienen alle leerdoelen volledig te dekken; voor alle 

criteria dienen leerdoelen te worden geformuleerd. Alle ~160 betrokken PI’s en ~225 tweede reviewers dienen te worden geïnstrueerd over het gebruik ervan en de deelnemende studenten 

dienen hierover tijdig te worden geïnformeerd. Volgens de coördinatoren loopt de Opleiding een risico als rubrics overhaast in het laatste studiejaar van Curius
+
 2017–2018 zouden worden 

ingevoerd vanwege het korte tijdsbestek. Wanneer echter de vernieuwing van de beoordeling wordt ingevoerd in Epicurus 2018–2019 kan dit samengaan met de vernieuwing van alle andere 

aspecten van de Bachelorthesis, zoals het nieuwe aaneengesloten tijdvak van twee maanden en een vernieuwde workflow in de nieuwe elektronische leeromgeving Canvas.  

7 Opkomst hoorcollege is heel matig. College 
voldoet niet aan verwachtingen studenten.  
JVT weet niet precies wat de reden hiervan is. 
Mogelijk komt het ook doordat colleges 
worden opgenomen en door studenten 
kunnen worden teruggekeken. Daarnaast 
vond het college plaats na het GKLO-
onderwijs, dat ook niet goed bezocht wordt. 
Tevens vond de dag erna een bonuspunttoets 
plaats. 

Zie ook punt 1 blok overschrijdende verbeteracties.  4 

8 Kwaliteit begeleiding is goed maar elke PI 
geeft hier op zijn eigen wijze gestalte aan. 

A4 met belangrijkste eisen die aan de bachelorthesis 
gesteld worden aan alle PI’en en begeleiders sturen 
en op BB zetten t.b.v. de studenten 

Coördinator 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) 

 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Academische vaardigheden studenten zijn niet 
volledig ontwikkeld in het voorafgaande 
onderwijs, waardoor de studenten niet 
optimaal zijn voorbereid op de Bachelorthesis. 

Is in Epicurus in voorzien middels de leerlijn 
Academische Vorming. Is binnen Curius+ niet op te 
lossen. 

 4 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De ondersteuning door de 
Onderwijsadministratie is in het studiejaar 
2015–2016 grotendeels komen te vervallen. 
De coördinatoren blijken niet alle e-
mailberichten van studenten tijdig te kunnen 
beantwoorden (zie onder). 

Procesoptimalisatie en passende ondersteuning door 
de Onderwijsadministratie. 
 

De coördinatoren voeren 
gesprekken met de  
projectleider 
Onderwijsondersteuning – 
Centraal of decentraal? en 
de Onderwijsadministratie 
over de toekenning van 
taken. 

1 

2 De nieuw Blackboard cursus 2016–2017 werd 
laat opgeleverd. Het heeft veel tijd gekost om 
de webcolleges toe te voegen (zie onder). 

ICTO zal tijdig een nieuwe Blackboard cursus 
aanleveren. 

De coördinatoren voeren 
gesprekken met het hoofd 
Team ICTO 
Onderwijssupport 

2 

3 Technische constructiefouten in de workflow 
2016–2017 en technische incidenten bij de 
workflows 2015–2016 en 2016–2017 hebben 
veel noodoplossingen vereist van Frans 
Hochstenbach en de Onderwijsadministratie 

ICTO neemt het beheer van de workflow op zich. De coördinatoren voeren 
gesprekken met het hoofd 
Team ICTO 
Onderwijssupport. 

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) 

Ad 1. Het besluit van het Management team om met ingang van het studiejaar 2015–2016 de ondersteuning door de Onderwijsadministratie van ~550 uur op jaarbasis te reduceren tot ~2 uur 

per week heeft geleid tot een verzwaring van het takenpakket van de coördinatoren. De opleidingsdirecteur heeft ter compensatie 150 dbu extra toegekend aan de coördinatoren. Omdat 

verschillende taken volgens de coördinatoren bij de Onderwijsadministratie horen, heeft Frans Hochstenbach op 10 juli 2016 de Onderwijsadministratie om ondersteuning verzocht. Hierover 

zijn de gesprekken in februari 2017 nog in volle gang met het opstellen van een gedetailleerde inventarisatie van alle taken bij de Bachelorthesis en een formele toekenning van de taken aan 

de verschillende diensten. Hervatting van ondersteuning door de Onderwijsadministratie is nodig voor een normalisatie van het proces van de Bachelorthesis en zal de coördinatoren in staat 

stellen zich te concentreren op inhoud en didactiek. 

Ad 2. De Blackboard cursus Bachelorthesis 2016–2017 was pas eind augustus 2016 aangemaakt, net voor de start van het nieuwe studiejaar 2016–2017. Deze cursus was opengesteld voor alle 

studenten zonder het akkoord van de coördinatoren. Ook was de coördinatoren géén toegang verleend tot deze cursus. Verder heeft het twee maanden geduurd voordat de webcolleges van 

de Bachelorthesis werden geïnstalleerd. 

Ad 3. In de Blackboard cursus Bachelorthesis 2016–2017 was een slecht functionerende workflow ingericht. De workflow is het administratieve proces van de Bachelorthesis en van centraal 

belang voor het voorspoedig verloop van dit proces. Constructiefouten en ICT-incidenten met de workflow hebben tot een ernstige verstoring van het proces van de Bachelorthesis geleid. 

Frans Hochstenbach en de Onderwijsadministratie zijn in het najaar 2016 continu bezig geweest handmatige oplossingen te vinden om de ICT-problemen te omzeilen en het proces van de 

Bachelorthesis doorgang te laten vinden. Vooral in de drukke periode van eind november rond de uiterste deadline van 1 december 2016 uit het studiejaar 2015–2016 voor het aanleveren 

van de eindversie van de bachelorthesis en de maand december waarin de beoordelingen door de AMC-PI’s en de tweede reviewers moesten worden aangeleverd, werd de coördinator 

gedwongen noodoplossingen te zoeken om het proces in goede banen te leiden zonder technische ondersteuning van ICTO. In januari 2017 heeft de coördinator een inventarisatie van alle 

knelpunten bij de workflow aangeboden aan ICTO en heeft hij overleg hierover gevoerd met de Onderwijsadministratie en ICTO. 

De focus van Frans Hochstenbach heeft het afgelopen studiejaar noodgedwongen gelegen op het essentiële proces van het digitaal aanleveren en beoordelen van bachelortheses via de 

workflow. Ondanks alle bezuinigingen op de ondersteuning en de technische problemen met de workflow hebben alle studenten die tijdig hun eindversie hebben aangeleverd ook tijdig een 

beoordeling mogen ontvangen. Het studiejaar 2015–2016 was het eerste studiejaar waarin de bachelorthesis uitsluitend digitaal moest worden aangeleverd en ook de beoordelingen via de 

workflow moesten verlopen. In dit studiejaar hebben 329 studenten hun Bachelorthesis afgerond bij 158 AMC-PI’s en hoogleraren. Momenteel zijn nog 6 theses uit de alternatieve planning 

onder beoordeling. 

(zie onder). 

4 Wat is het meest geschikte moment om de 
evaluatiebijeenkomst te plannen? 

November lijkt het meest geschikt. Dit moment zal 
m.i.v. volgend studiejaar worden aangehouden. 

Onderwijssupport 2 

5 Het is lastig voor studenten om buiten het 
AMC via de MB bij artikelen en PubMed te 
komen, omdat het systeem regelmatig niet 
werkt.  

Bij ADICT neerleggen. Hoofd Bachelor 1 
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten,  
 
Graag wil ik jullie van harte bedanken voor jullie waardevolle feedback in de studentevaluaties Bachelorthesis 2015–2016. 
 
Naar aanleiding van jullie feedback hebben de studenten tijdens de evaluatiebijeenkomst Bachelorthesis van 23 februari 2017 voorgesteld om een A4 met 
de belangrijkste “eisen” voor een bachelorthesis op te stellen voor de begeleiders.  De coördinator heeft hiervoor een concept opgesteld met beknopte 
informatie voor de begeleider (4 pagina’s), dat met de studenten is besproken na afloop van de hoorcolleges in de bachelorthesisweek op maandag 27 
maart 2017.  De aanvullende suggesties zijn opgenomen in de definitieve versie, die de dag daarna naar alle 226 begeleiders is gestuurd.  Verder heeft de 
coördinator gehoor gegeven aan het verzoek om deze informatie ook op blackboard beschikbaar te stellen voor alle studenten, zodat de studenten deze 
informatie kunnen meenemen in de discussies met de begeleider over hun bachelorthesis. 
 
Op woensdag 29 maart 2017, in de bachelorthesisweek, werd de facultatieve TBL Groepsessie Critical appraisal en voorlopige conclusie aangeboden als 
vervanging van de tutorgroepen.  Tijdens deze sessie hebben de 25 deelnemende studenten onder meer een oefen-CAT in teams met elkaar besproken.  
De reacties waren zo positief dat deze TBL Groepsessie het volgend studiejaar weer zal worden aangeboden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Hochstenbach, 
Coördinator Bachelorthesis 


