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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Leerlijn PO jaar 1 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 14 september 2017   
Coördinator(en): Robert Hulsman en Marike de Ruiter  
Docenten:   
Studenten JvT/SR: 4 leden JVT-2, voorzitter SR, commissaris Onderwijs 

MFAS 2016-2017 en 2017-2018 
 

Hoofd Bachelor: Gabor Linthorst  
OC: Jelmer van Lieshout  
Onderwijssupport: Yvonne Lunes (verslag), Hotze Lont en Ulla Remer  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

Coördinatoren geven aan dat het verslag overeenkomt met hun eigen 
bevindingen. De opmerkingen van studenten zijn herkenbaar en terecht. 
Coördinatoren vinden het fijn te zien dat het contact met de mentoren goed 
bevalt en dat de werkdruk ok is. Een deel van de studenten vond PO nuttig, 
anderen vonden het minder nuttig. 
 
Gabor voegt toe dat het klinisch redeneren met ingang van studiejaar 2017-2018 
van het mentoronderwijs is overgeheveld naar het TBL-onderwijs. Het 
beoordelen van PO-opdrachten zal vanaf studiejaar 2017-2018 niet meer door 
losse docenten worden gedaan, maar door de mentor. 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Opdrachten worden over het algemeen goed gewaardeerd. 
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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 Beoordelingscriteria PO zijn voor verheldering 
vatbaar. Criteria uiteindelijke beoordeling zijn 
helder, maar informatie vooraf mag 
duidelijker. 

Beoordelingscriteria verduidelijken en op BB plaatsen. 
Beoordelingsmethode voor jaar 2 zal medio 
december bekend zijn.  

Coördinatoren 1 

2 Deadlines onvoldoende inzichtelijk. Overzicht deadlines op BB zetten. Coördinatoren 1 
3 Interview zorgverleners was lastig, omdat 

studenten hiervoor te weinig tijd hadden. 
Deze opdracht alleen tijdens zorgstage (van 2 weken) 
doen. 

Coördinatoren 2 

4 Eerst deel van opdracht over therapietrouw 
en leefstijl had volgens studenten weinig 
toegevoegde waarde. 

Coördinatoren zullen hiernaar kijken. Coördinatoren 2 

5 Herkansingsopdracht PO: feedback geven op 
PO is volgens studenten niet de manier om 
PO-competenties te behalen. Coördinatoren 
geven aan dat de leerdoelen wel behaald 
worden met deze opdracht, maar dat dit voor 
studenten kennelijk niet helder is. Er waren 2 
vervangende opdrachten; een wat lichtere en 
een wat zwaardere. 

Coördinatoren zullen de opdrachten verhelderen 
en/of herzien. 

Coördinatoren 2 

6  Coördinatoren vragen of studenten behoefte 
hebben aan meer onderbouwing van de 
opdracht of een theoretisch kader. 

Een korte samenvatting van het theoretisch kader zou 
nuttig zijn voor studenten en eventuele relevante 
literatuur voor geïnteresseerden.  

Coördinatoren 2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Proces van peer feedback kan beter. Besluit nemen over de wijze vanfeedback geven, 
bijvoorbeeld niet telkens door dezelfde 
medestudent of feedback geven over de 

HB 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) 

  

resultaten van de eerder gegeven feedback. 
2 Regels voor het lichamelijk onderzoek niet 

helder.  
Regels opstellen rondom lichamelijk onderzoek 
binnen Epicurus. 

HB 1 

3 Verslag PG is niet bekend bij coördinatoren 
PO. 

PG-verslag delen met coördinatoren PO i.v.m. 
bepaalde praktische punten. 

HB 2 

4 Studenten hebben behoefte aan een 
tussentijdse docentbeoordeling. 

Studenten halverwege het jaar (kort na Kerst) de 
mentoren laten beoordelen. 

Coördinatoren/Onderwijssupport 1 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 -    
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
De geformuleerde feedback op de leerlijn PO jaar 1 2016-2017 is relevant en constructief. Fijn om te vernemen dat de meeste opdrachten goed 
gewaardeerd worden. 
Alle genoemde feedbackpunten zijn uitvoerbaar. Deadlines voor de PO opdrachten zijn inmiddels te vinden op BB. Het formuleren van heldere 
beoordelingscriteria zal misschien iets meer tijd nemen dan binnen een maand. We streven er naar om dat voor 2018 te doen. 
Dit jaar hebben we een frequente werkrelatie met de mentoren georganiseerd in zowel jaar 1 als jaar 2. We hopen dat daarmee het proces van inleveren 
en beoordelen van opdrachten en van het begeleiden van individuele studenten beter is vormgegeven. De systematiek van ontvangen en inleveren van 
opdrachten voor PO is eenduidig gemaakt en gelijkgetrokken voor alle blokken. Studenten krijgen de opdracht in week 1 aangeboden en moeten de 
opdracht in week 5 inleveren. In week 6 wordt de opdracht beoordeeld en in week 7 nabesproken in een mentorles. Dit creëert ook ruimte om al tijdens 
het onderwijs (en niet alleen achteraf tijdens de evaluatie) van gedachten te wisselen over de opdrachten en via de mentoren feedback te geven. 
Al met al verwachten we een betere evaluatie van de leerlijn in 2017-2018. 
 
Coördinatoren Leerlijn PO 
 


