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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Vaardighedenonderwijs 
Jaargang: 2016-2017 
 

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

T.a.v. de verbeteracties van vorig studiejaar: 
Er zouden basisartsen aangesteld worden en meer 
oefenmomenten gecreëerd worden. Beide punten zijn niet 
gegaan zoals gepland. De basisartsen zijn gealloceerd voor 
Epicurus.  
Meer aandacht voor SEH is niet gelukt vanwege overbelasting 
van SEH.  
Het werken met ingangstoetsen is niet verder uitgebreid omdat 
hiervoor geen ruimte is binnen Epicurus.  
Het uitreiken van een SEH diploma is niet gelukt omdat 
studenten al overvol waren. 
De video’s van de anamnesegesprekken worden niet meer 
standaard online gezet. Echter sommige studenten vinken dit 
toch aan, waardoor sommige video’s wel online worden 
gezet. 
 
Relatief weinig studenten hebben het evaluatieformulier 
ingevuld. 

Coördinator(en): Marcel Fabriek en Remco Franssen (afwezig)  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: 3 leden van de JVT-2 en 1 lid van de JVT-3, 

commissaris onderwijs MFAS, een SR-lid 
 

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 Goede practica, organisatie en begeleiding. 
2 Toetsmomenten goed georganiseerd en goede timing. 
3 Vaardighedenonderwijs zorgt voor goede basis voor coschappen  
4 Feedback tijdens stationstoets.  
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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 Enorme verschillen bij toets tussen 
beoordelaars, met name SEH.  Daarnaast 
wordt door sommige studenten gesuggereerd 
dat er verschillen bestaan tussen de 
beoordeling van mannelijke en vrouwelijke 
studenten. 

Onderwijs en beoordeling moeten beter op elkaar 
afgestemd worden. Daarnaast moet gekeken worden 
naar de verhouding tussen een voldoende/ 
onvoldoende en man/vrouw. De SR achterhaalt of er 
nog andere dingen spelen, anders dan verschillen in 
becijfering man/vrouw. 

Coördinatoren in overleg 
met Thijs v.d. 
Berg/Anesthesiologie 
en  
Studentenraad 

2 

2 Tijdens sommige toetsmomenten bij SEH vond 
geen reanimatie plaats, terwijl dit een 
verplicht onderdeel is. 

Overleg met SEH hierover. Coördinatoren 2 

3 Een extra geïntegreerd practicum over 
neurologie, gynaecologie en het 
bewegingsapparaat zou nuttig zijn. 

Onderzoeken of dit mogelijk is. Coördinatoren 2 

4 Er is veel onduidelijkheid over de toepassing 
van de nominaalregeling en de gevolgen van 
het niet behalen van de stationstoets. 

De stationstoets is een deeltoets en het niet behalen 
van deze toets heeft geen gevolgen voor de 
nominaalregeling. Dit moet worden toegevoegd aan 
de studiehandling van het vaardighedenonderwijs. 

Coördinatoren 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 Extra oefenmoment rondom stationstoets was 
vrij last minute. 

Indien nodig volgend jaar tijdig inplannen. Coördinatoren 2 

2 Practicum SEH niet direct voor medische 
besluitvorming inplannen. 

Indien roostertechnisch gezien mogelijk aanpassen 
volgorde van deze practica. 

Coördinatoren 2 

3 Er waren problemen met het 
opnamemateriaal van de toets. 

Opnameapparatuur voldoet niet meer en moet z.s.m. 
vervangen worden. 

Hoofd Bachelor 1 

4 Indeling groepen AV was niet praktisch, 
vanwege studenten met  vrijstellingen. 

Groepen anders indelen, zodat groepsgrootte niet al 
te veel uiteenloopt. 

Hoofd Bachelor 2 

5 Practica die vervallen omdat docenten die niet 
komen opdagen. 

Dit blijft een aandachtspunt en zal worden opgepakt.  Coördinatoren 2 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Dank voor jullie feedback. Het heeft geleid tot belangrijke verbeterpunten, waarmee we aan de slag gaan. 
 
Hartelijke groet, 
 
Remco Franssen 
Marcel Fabriek 


