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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Kleinschalig klinisch lijnonderwijs 
Jaargang: 2016-2017 
 

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

Jammer genoeg wordt KKLO uiteindelijk niet voorgezet in 
Epicurus niet alleen vanwege het leren klinisch redeneren, maar 
ook vanwege het betrekken van docent-artsen uit het AMC en 
daaraan verbonden ziekenhuizen bij het onderwijs in het 
curriculum. TBL zou volgens de coördinatoren juist heel geschikt 
zijn voor KKLO. 

Coördinator(en): Bert-Jan van den Born en Etienne van Banning  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: 2 leden van de JVT-2 en 2 leden van de JVT-3, 

commissaris onderwijs MFAS  
 

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 Studenten werden gestimuleerd om zaken te bediscussiëren en tot klinisch redeneren. 
2 Studenten leren tijdens het onderwijs om presentaties te houden. 
3 Enthousiaste docenten. 
4 KKLO sluit goed aan op het blokonderwijs. 
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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 specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Verouderde lesstof Psychiatrie  (DSM-4 i.p.v. 
DSM-5 en casus waarin rolverdeling 
man/vrouw aan de orde is).  

Casuïstiek door Psychiatrie (laten) updaten.  Coördinatoren 
(initiatief)/Psychiatrie 
(uitvoering) 

1 

2 (Softwaremogelijkheden) e-learning niet 
optimaal. 

Geen mogelijk tot aanpassing, mede i.v.m. uitfasering 
KKLO. 

 4 

3 Docentversies antwoorden worden door 
studenten verspreid (onderhands en via het 
web). 
 

Informatiebrief voor studenten en tutoren hierover 
aan het begin van het studiejaar dat dit kan spelen en 
studenten hier geen baat bij hebben en dat als 
studenten die gebruik maken van de antwoorden een 
onvoldoende krijgen.  

Coördinatoren 1 

4 Bepaalde artikelen zijn wat verouderd.  Dit 
betekent overigens niet per se dat de stof niet 
nog steeds actueel is. 

Ook in de informatiebrief voor studenten en docenten 
opnemen dat de docent kan bepalen of de bestaande, 
soms wat verouderde, artikelen gebruikt worden of 
dat de docent de studenten zelf de artikelen laat 
uitkiezen.  

  

5 Er was bij studenten onduidelijkheid over de 
deadline voor het inleveren van het essay en 
het lettertype etc.  Coördinatoren geven aan 
dat er wel een duidelijke deadline was. 

Onderwijsadministratie vragen de deadline te 
communiceren aan studenten via BB. 

Onderwijsadministratie 2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

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]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Academy attendance wordt door sommige 
docenten uitbesteed. 

Dedicated docenten vragen. Coördinatoren 1 

2 Vanwege drukte sommige docenten is het  
een keer voor gekomen dat 3 KKLO-sessies 
achter elkaar plaatsvonden aan het einde van 
het blok.  

Volgend studiejaar zal het onderwijs (van jaar 3) 
gegeven worden conform het rooster. 

Coördinatoren 2 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Hartelijk dank voor jullie bijdrage het KKLO voor volgend jaar (verder) te verbeteren. We hebben de afgelopen jaren met veel plezier coördinator mogen 
zijn van het KKLO. Wij denken dat het KKLO een waardevolle bijdrage heeft geleverd in het leren klinisch redeneren en het delen van ervaringen uit de 
kliniek door docenten uit het AMC en gelieerde ziekenhuizen.  Het wederzijds enthousiasme van zowel de studenten als docenten werkte voor ons altijd 
enorm aanstekelijk. Wij  hopen ook dit laatste jaar op jullie feedback te kunnen rekenen en wensen jullie in het komende jaar heel veel succes en vooral 
ook heel veel plezier!     
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bert-Jan van den Born en Etienne van Banning, 
coördinatoren KKLO 
 


