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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Grootschalig Klinisch Lijnonderwijs (GKLO) 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 11 juli 2017   

Gabor Linthorst geeft aan dat de toetsing van GKLO volgend 
studiejaar geheel digitaal zal gebeuren (zowel BPT als 
eindtoets). Studenten die problemen hebben met digitale 
toetsing, hebben een verklaring nodig van een arts en van de 
studieadviseur. Dit zal begin volgend studiejaar aan de 
derdejaarsstudenten worden gecommuniceerd vanuit de 
opleiding en de JVT-3. 

Coördinator(en): Gabor Linthorst en Ivo van Schaik (afwezig)  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: 3 leden van de JVT-2 en 2 leden van de JVT-3, 

commissaris onderwijs MFAS, een SR-lid, Louise 
Rottier (zij-instromer) 

 

Hoofd Bachelor: afwezig i.v.m. vakantie  
OC: Remy Petersen (zit overleg voor bij afwezigheid van 

Etienne Verheijck en Jan Hindrik Ravesloot) 
 

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 GKLO wordt zeer gewaardeerd door de studenten die het onderwijs bijwonen. 
2 Enthousiaste docenten. 
3 Jaaroverzicht per vakgroep is heel positief ontvangen. Gabor Linthorst geeft aan dat dit volgend studiejaar terugkomt. 
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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 Gebrekkige opkomst studenten jaar 2 tijdens 
onderwijs, doordat studenten voorrang  geven 
aan het lopende blok; o.a. de vele 
studieverplichtingen en de  BPT. Dit heeft 
weer gevolgen voor de motivatie van 
docenten. Ondanks de inspanningen van 
coördinatoren en JVT zijn de problemen 
rondom de opkomst niet verbeterd. Helaas 
moet de conclusie getrokken worden dat het 
GKLO-onderwijs in de huidige vorm niet werkt. 

Coördinatoren zullen zich blijven inspannen om voor 
volgend studiejaar voor de derdejaars een mooi 
onderwijsprogramma neer te zetten en een zo gunstig 
mogelijk moment te kiezen voor het GKLO-onderwijs.  
Patiëntcolleges zullen volgend jaar via skype gaan. 
JVT-3 zal proberen de derdejaars zoveel als mogelijk 
te motiveren om aanwezig te zijn bij het GKLO-
onderwijs.  

Coördinatoren 
JVT-3 

2 

2 2 vakgroepen zijn niet komen opdagen tijdens 
onderwijs. 

Coördinatoren zullen evenals dit studiejaar volgend 
jaar elke 3 maanden een herinneringsmail sturen naar 
de betrokken docenten/vakgroepen met datum, 
tijdstip en locatie van het onderwijs. 

Coördinatoren 2 

3 Vraagstelling CIP (3) was soms niet helemaal 
helder. 

Coördinator zal dit nogmaals met de vraagstellers 
bespreken. 

Coördinatoren 2 

4 Cesuur tentamen was niet juist. Nu dit is 
aangepast is het slagingspercentage van 65 
naar 86% gegaan. 

De coördinator zal hiervoor het vier-ogen-principe 
gaan hanteren. Aangepaste tentamenuitslagen en 
cesuurbepaling wordt z.s.m. op BB gezet. 

Coördinatoren 1 

5 Vanwege druk in de organisatie is het niet 
gelukt de tentamenuitslagen binnen 20 
werkdagen bekend te maken; net zoals vorig 
jaar gebeurde dit een dag later. 

 Coördinator 4 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 GKLO komt niet terug in Epicurus. En klinisch Klinisch redeneren wordt in Epicurus geïntegreerd de  4 
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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) 

 

redeneren zal in Epicurus niet langer in de 
mentorgroepen aan de orde komen. 

blokken. In jaar 1 en 2 komt klinisch redeneren in 
teamsessies aan de orde. In jaar 3 komt klinisch 
redeneren aan de orde tijdens klinische colleges, 
waarbij  voor de docent onbekende  
patiënten/casussen worden behandeld. 
Overwogen wordt dit ook in de Master te integreren, 
aangezien klinisch redeneren voor bachelorstudenten 
misschien nog wat prematuur is. 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 -    

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
GKLO wordt op papier altijd bijzonder gewaardeerd, maar dat is vaak minder goed terug te zien in de opkomst. Desalniettemin hebben de docenten, over 
het algemeen, met plezier lesgegeven aan jaar 2 en 3. Volgend jaar wordt dit onderwijs alleen nog aan jaar 3 onderwezen.  
Door het tentamen volgend jaar digitaal aan te bieden hopen de coördinatoren de ‘ruis’, die elk jaar rondom het tentamen ontstaat, weg te nemen.  
 
Gabor Linthorst en Ivo van Schaik 


