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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 2.4 Maag-, darm- en leverziekten 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 19 juni 2017     
Coördinator(en): Marja Boermeester en Kees de Jong  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: 2 studenten van de JVT-2  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck (voorzitter)  
OC: Marcel Fabriek  
Onderwijssupport: Yvonne Lunes (verslag)  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
Wegens een technische storing ontbraken de antwoorden van studenten op de 
open vragen in de totaalrapportage. Aangezien blok 2.4 dit jaar voor het laatst 
gegeven is en een nieuwe datum prikken voor een evaluatiebijeenkomst niet op 
korte termijn mogelijk is, is ervoor gekozen deze bijeenkomst toch doorgang te 
laten vinden. Zodra de rapportage compleet is, zal deze alsnog worden 
rondgestuurd naar studenten, coördinatoren en OC. Mocht de inhoud van de 
rapportage daar aanleiding toegeven, dan zal nog een aanvullend gesprek tussen 
hoofd Bachelor en coördinatoren worden ingepland om eventuele 
verbeterpunten te formuleren t.b.v. de herkansingen en Epicurus. 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 De onderwijsonderdelen sluiten goed op elkaar aan. 
2 Goed georganiseerd met weekthema’s, waardoor studenten weten waar ze aan toe zijn. 
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3 Enthousiaste en betrokken docenten. 
 

* 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 specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Studenten hebben ervaren dat er soms 
overlap was tussen de colleges. Volgens 
coördinatoren speelde dit met name bij de 
patiëntencolleges en daar is afstemming lastig 
i.v.m. het vaak ad hoc karakter van de 
colleges.  

In Epicurus dubbelingen zoveel mogelijk voorkomen 
door goede afstemming tussen docenten en met 
docenten van het lijnonderwijs. 

HB 2 

2 Volgens studenten bevatte de colleges veel 
stof over chirurgie, maar bevatte het 
tentamen niet evenredig veel vragen over dit 
onderwerp. Marja Boermeester geeft aan dat 
dit niet juist is. Het tentamen is volledig 
conform de toetsmatrijs opgesteld. 

Geen verbeteracties noodzakelijk. Het tentamen 
voldoet aan de toetsmatrijs. 

 4 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 -    

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Punt Kees de Jong:  De opkomst van studenten 
tijdens werkcolleges is dit jaar heel matig, wat 

JvT: door mailing/facebook studenten bewust laten 
worden dat aanwezigheid wenselijk is, zeker bij 

JvT, SR, OC, HB 2 
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tot ergernis leidt bij docenten en patiënten. 
Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de 
bereidheid van docenten om zich in te zetten 
voor het onderwijs en dus voor de kwaliteit 
van het onderwijs. Kees vindt dat studenten 
zich moeten realiseren dat zij hiervoor mede 
verantwoordelijk zijn.  
Wat precies de reden is van de terugloop van 
de aanwezigheid van studenten tijdens 
colleges, maar het lijkt een tendens te zijn 
waar we iets mee moeten. De 
studentenpopulatie en met name hoe 
studenten studeren lijkt te zijn veranderd en 
wellicht sluit ons onderwijs niet meer geheel 
aan bij het studeergedag en wensen van de 
huidige studenten. Dit moet op meerdere 
niveaus worden aangepakt; door het 
opleidingsbestuur, de OC en de SR. 

patiëntcolleges. 
HB: samen met de nieuwe SR kijken of de reden van 
het wegblijven van de studenten inzichtelijk kan 
worden gemaakt en kijken hoe we dit jaarcohort meer 
bij het onderwijs kunnen betrekken.  
Ook de OC zet dit punt op de agenda. 

2 Punt Kees de Jong:  In de loop der jaren is de 
hoeveelheid bezwaren tegen tentamenvragen 
toegenomen en de inhoudelijkheid ervan 
afgenomen. Dit kost docenten ongelofelijk 
veel tijd. Daarnaast gaan vaak meer studenten 
erop achteruit als een vraag vervalt dan dat er 
studenten op vooruit gaan. Het lijkt erop dat 
studenten onvoldoende op de hoogte zijn van 
de gevolgen van hun bezwaren. 

De bezwaarcultuur lijkt inderdaad te zijn toegenomen 
en dat studenten op grote schaal proberen punten bij 
elkaar te sprokkelen. Docenten spreken de wens uit 
dat studenten elkaar van tijd tot tijd op aanspreken. 
Afgesproken wordt dat indien studenten via Facebook 
te kennen geven dat ze een vraag(stelling) onjuist 
vinden en eventueel bezwaar overwegen en dit is 
onterecht, dan zal de JVT dit via Facebook 
posten/kenbaar maken.  
Etienne zal met de EC bespreken hoe de verandering 
in beleid ten aanzien van het laten vervallen van 
vragen met twee goede antwoorden het best aan de 
studenten kan worden gecommuniceerd.  

JvT en 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) 

 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
De actiepunten zijn vooral ter lering voor Epicurus, omdat blok 2.4 dit studiejaar voor het laatst is gegeven. De meeste actiepunten zijn blokoverstijgend. 

Het blok is verder goed ontvangen en het rendement is ook goed.   

Marja Boermeester en Kees de Jong 


