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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Juniorcoschappen 
Jaargang: 2016-2017; januari 2017 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 13 februari 2017  Positieve punten studenten: 

• De meeste studenten vonden de juco’s leuk en 
leerzaam. 

• Bijna iedereen heeft aan de verplichte onderdelen 
kunnen voldoen. De checklist was daarbij behulpzaam. 

• Het evaluatieformulier PG was nuttig. 
• Het moment waarop de juco’s plaatsvinden was goed. 
• Practicum verloskunde was nuttig. 
• De mogelijkheid om 3 weken bij AvL of nefrologie mee 

te lopen werd als positief ervaren. 
• Het college op de 1e dag bij bepaalde afdelingen 

vonden studenten fijn. 
• Het juco-evaluatiegesprek, waarbij de ervaringen van 

studenten tijdens een juco kunnen worden gedeeld, 
wordt als prettig ervaren. 

 

Coördinator(en): Paul Smits  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: JVT jaar 2 en commissaris onderwijs MFAS  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck (voorzitter overleg)  
OC: Ronald Wilders  
Onderwijssupport: Tetje Timmermans en Yvonne Lunes (verslag)  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

Wellicht moeten we in aanmerking nemen dat het, ook in de ogen van de 
studenten, de laatste keer is dat de juniorcoschappen in deze vorm worden 
uitgevoerd. 
De aanloop was wat lastig omdat dit jaar ook de eerstejaars studenten Epicurus 
de intra/extramurale stage deden. 
De wetenschappelijke vorming was wat anders dan het jaar ervoor, maar dit 
heeft geen grote gevolgen gehad. 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Net als vorig jaar: er zijn zeer veel afdelingen (zie de evaluaties) betrokken bij de juniorcoschappen en ook veel studenten (een half jaarcohort), maar 

alles is soepel verlopen.  
2 De evaluatiescores van de studenten (208 + 72) zijn globaal genomen goed tot zeer goed. 
3 De evaluatiescore op ‘mee opstellen van een behandelplan’ is iets gestegen. 
4 JCI en BHV toetsen: reminder is op tijd gestuurd Een aantal studenten heeft de e-learnings niet gemaakt en kunnen daardoor de juco’s nog niet 

afsluiten. Zij krijgen een nieuwe reminder.  
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 De checklist die gemaakt is voor de studenten 
kunnen we niet evalueren (geen gegevens 
daarover). Hij staat op BB. 

Bekijken hoe we zicht kunnen krijgen op het gebruik 
van de checklist. 

Coördinator  2 (voor juni 
2017) 
 

2 In het kader van ‘meer academische 
vaardigheden’ in Curius+ is er een onderdeel 
AV toegevoegd aan de PO-opdracht. 
Daarnaast werden de aan het reflectieverslag 
gestelde eisen te laat gecommuniceerd aan 
studenten.  
Verder lopen studenten er bij het schrijven 
van verslagen tegenaan dat er meer behoefte 
is aan onderwijs op het gebied van AV. 

Evalueren hoe dat in de praktijk is verlopen. 
 
 
Wordt opgepakt en zou niet meer voor moeten 
komen. 
 
Hieraan wordt in Epicurus tegemoetgekomen. 
 

Coördinator en Iris 
Woerdeman 

2 (voor juni 
2017) 
 
4 
 
 
4 
 

3 Programmabeschrijvingen zijn niet door alle 
afdelingen op tijd aangepast. 

Nauwkeuriger checken door coördinator. Coördinator  2 (voor juni 
2017) 

4 Het bijwonen van een bevalling bleek lastig in 
de praktijk. Daarnaast hadden veel studenten 
meer dan 3 dagen bij Verloskunde prettig 
gevonden. De kans dat dan wel een bevalling 
bijgewoond kan worden, neemt in dat geval 
ook toe. 

Niet als harde eis stellen dat studenten een bevalling 
moeten bijwonen. 

Coördinator 2 (voor juni 
2017) 

5 Er zijn afdelingen die niet weten wat een juco 
komt doen. Juco’s worden verward met 
eerstejaars Epicurus studenten die de 
intra/extramurale stage doen en met 
vierdejaars studenten van het VUmc.  
Daarnaast zijn er afdelingen die niet op de 
hoogte zeggen te zijn dat de studenten 

Alle studenten (eerstejaars Epicurus een tweedejaars 
Curius+) moeten bij aanvang van de stage zelf goed 
kenbaar maken wie ze zijn, wat ze komen doen en wat 
er van hen verwacht mag worden. 
 
Tetje Timmermans zal bij degene die 
evaluatieformulieren opstelt en uitzet, navragen of  

Studenten 
 
 
 
 
CEBE/coördinator 

2 (voor juni 
2017) 
 
 
 
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) 

* 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) 

komen. uit de evaluaties te halen is welke afdelingen dit 
betreft. Lukt dat niet, dan een specifieke vraag 
hieromtrent worden toegevoegd aan het 
evaluatieformulier. Dit zal aan Paul Smits worden 
teruggekoppeld, zodat hij dit voor Epicurus met de 
coördinator intra/extramurale stage kan bespreken. 

6 Juco Heelkunde en Coronel liepen niet soepel. Coördinator neemt hierover contact op met 
contactpersoon betreffende coschap. 

Coördinator 1 

7 De voor de juco’s verplichte E-learning JCI en 
BHV worden niet altijd van tevoren gemaakt 
door alle studenten. 

Dit moet gemonitord worden, mede i.v.m. de JCI-
verplichtingen. 

Coördinator 2 (voor juni 
2017) 
 

8 Een student heeft in de evaluatie aangegeven 
te zijn afgeblaft tijdens een juco door een 
medewerker en dat hij/zij zich hierdoor 
geïntimideerd voelde. 

Dit wordt uitgezocht. Coördinator 1 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 N.v.t.    

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Blackboard is soms wat onoverzichtelijk. 
 

Zorgen dat hier wat meer structuur in wordt 
aangebracht. 

Coördinator 2 (voor juni 
2017) 

2 Uploaden documenten voor het 
vaardighedenonderwijs door studenten 
werkte niet goed. Alles moest in een keer 

Terugkoppelen aan coördinatoren 
Vaardighedenonderwijs. 

HB 2 (voor juni 
2017) 
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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) 

 

geüpload worden, maar van tevoren was niet 
geheel duidelijk wat allemaal geüpload moest 
worden. Terwijl op een later moment geen 
extra documenten geüpload konden worden. 

3 Voor studenten is vaak niet helder bij wie ze 
voor welk probleem terecht kunnen. 

Op elke Blackboardomgeving vermelden bij wie 
studenten voor welk probleem terecht kunnen. 

HB 1 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten,  
 
Hartelijk dank voor jullie evaluaties van de juniorcoschappen van januari 2017. We hopen in juni weer op zo’n goede respons!  
Uit jullie evaluaties blijkt dat jullie vinden dat je een goed beeld krijgt van de betreffende specialismen (score van 4.4 (SD 0.7) uit 5.0). Ook op de andere 
vragen zijn de scores over het algemeen goed. Dat betekent niet dat er geen verbeterpunten zijn of dat het overal vlot en soepel is verlopen op de 38 
stageplaatsen intramuraal, extramuraal en verloskunde. Alle evaluatiepunten van de januari stages en de stages in juni worden verspreid onder de 
coördinatoren die deze punten gebruiken om de stages verder te verbeteren. De meeste stageplaatsen komen ook terug in Epicurus als intra- of 
extramurale stage of verloskunde stage. Uit de bespreking met de jaarvertegenwoordiging en de bachelorcoördinator over de stages van afgelopen januari 
kwamen meerdere verbeterpunten naar voren. Een eerste punt: om zicht te houden op de belangrijkste doelen van de vier verschillende stages is er een 
checklist gemaakt. Die staat op blackboard. We weten niet of die goed is gebruikt. We gaan na of we het gebruik van de checklist verder kunnen 
stimuleren. Een tweede punt zijn de programmabeschrijvingen. Deze bleken niet allemaal up to date. Dat moet beter in juni. Een ander punt was dat niet 
alle studenten een bevalling hebben kunnen meemaken. Dat is jammer, maar kan ook geen harde eis zijn omdat er niet altijd voldoende bevallingen 
plaatsvinden! Een volgend punt bleek dat op de afdelingen niet altijd bij iedereen bekend is dat jullie als juco’s er aankomen. Dat kan beter worden 
georganiseerd. Een punt dat de juco’s zelf kunnen aanpakken is dat ze  zichzelf helder en duidelijk presenteren, aangeven wie ze zijn, wat ze komen doen 
en wat er van hen kan worden verwacht.  
Tot slot: vóór aanvang van de juco’s moeten de e-learnings over BHV (bedrijfshulpverlening) en JCI (Joint Commission International) met goed resultaat 
worden gemaakt. Dat kan in juni beter worden gedaan. 
We hopen dat met de aanpak van deze verbeterpunten de studenten in juni 2017 een (nog) beter juco zullen krijgen. 
 
Met vriendelijke groet, Paul Smits, coördinator juniorcoschappen  


