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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: OVV-2 
Jaargang: 2017-2018 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 21-11-17  Opmerkingen coördinatoren: 

Vanwege nieuw curriculum moest nieuw onderwijs worden 
ontwikkeld en oude gebruiken worden herschikt. Helaas was 
niet al het onderwijs op tijd gereed. Dit heeft tot wat hiaten 
geleid. 
 
Opmerkingen studenten: 
-leuk en goed blok 
-studielast en werkdruk goed te doen 
-colleges inhoudelijk goed te volgen 
-goede TBL sessies 
-practica in week 6 leuk en leerzaam 
-responsiecollege week 6 werkte goed vanwege de gelegenheid 
die werd geboden om te oefenen met voorbeeldvragen t.b.v. 
het tentamen 

Coördinator(en): F. Wijburg, T. de Reijke, B. Straver  
Docenten: P. Habets  
Studenten JvT/SR: JvT, SR, commissaris onderwijs MFAS  
Hoofd Bachelor: G. Linthorst  
OC: J. van Lieshout  
Onderwijssupport: Y. Lunes (aanvulling v.t.v. ingevulde PDCA+ sjabloon 

o.b.v. evaluatiebijeenkomst), U. Remer 
 

Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Contactonderwijs erg gewaardeerd. Bevlogen en inspirerende docenten. 
2 Practica, waarin veel tijd is gestoken, worden goed gewaardeerd. 
3 E-learnings (als ZSO) werken fijn. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Niet tijdig beschikbaar zijn 
webcolleges/presentaties/antwoordmodellen 
ZSO’s. 

Procesmatige blokondersteuning van ICTO. ICTO 2 (Sept. 18) 

2 (Te) grote diversiteit onderwerpen. 
Samenhang niet altijd duidelijk en opbouw 
blok niet altijd logisch voor studenten.  
(Te) veel studiestof. 
Dit als gevolg van keuzes met ziektepakketjes. 

Beter  uitleggen en beschrijven in introductiecollege. 
Enkel onderwerp verplaatsen (bv Benigne 
Hematologie naar CMI?). Leerdoelen verfijnen in 
onderwijsspecifieke subleerdoelen. 

Coördinatoren 2 (Sept. 18) 

3 Communicatie met studenten te indirect via 
BB forum en lastig voor coördinatoren om 
discussieforum op BB goed te onderhouden 
gezien de hoeveelheid berichten. 

Filteren studentencommunicatie en structurele 
problemen rechtstreeks met  coördinatoren 
bespreken. 
Daarnaast zal vanaf WDD-1 bij wijze van pilot gewerkt 
worden met blokondersteuners (medewerkers 
Onderwijsadministratie), die het discussieforum zullen 
bijhouden. Als dit goed loopt, dan zullen de 
blokondersteuners ook voor andere blokken in jaar 1 
en 2 worden ingezet. 
Verder is het Hoofd Bachelor (HB) bezig met een 
communicatieplan in het kader van Academy 
Attendance, in samenspraak met Studentenraad. 
Hierin zal o.a. worden opgenomen wanneer op welke 
wijze en via welk medium met studenten  wordt  
gecommuniceerd. Uniformiteit is hierbij van belang. 

Coördinatoren 
 
 
Blokondersteuners 
 
 
 
 
 
HB 

2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
1 

4 Onduidelijkheid bij bezwaren toetsvragen. Koppeling toetsvraag aan onderwijsdeel + subleerdoel 
+ auteur.  
Bepaalde vragen zijn komen te vervallen. Er volgt nog 
een reactie via de coördinatoren op de toetsbezwaren 
van studenten op BB en waarom het bezwaar is 
goedgekeurd dan wel afgekeurd.  

Blokondersteuners 
 
Coördinatoren 

2 
 
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) 

5 Toetsvragen:  over bepaalde grote opdrachten 
werden geen vragen gesteld tijdens de toets, 
terwijl over sommige colleges meerdere 
vragen werden gesteld. Het is hierdoor voor 
studenten lastig om in te schatten wat 
belangrijke tentamenstof is. 

Docenten vragen de tentamenvragen volgend 
studiejaar iets meer af te stemmen op het gegeven 
onderwijs (per week). 

Coördinatoren 2 

6 Tijdens week 5, urologie, werd gebruik 
gemaakt van een richtlijn. Studenten geven de 
voorkeur aan een leerboek. 

Er is geen goed leerboek, daarom is voor de richtlijn 
gekozen. Volgend jaar zal een pdf van de richtlijn 
beschikbaar  worden gesteld. 

Coördinatoren 2 

7 Studenten geven aan dat het ontbreken van 
contactonderwijs over lymfomen, voorafgaand 
aan de ZSO’s over dit onderwerp, als een 
gemis te hebben ervaren.   

Helaas is er geen ruimte voor extra contactonderwijs 
in die betreffende week. T.a.v. de duur van de ZSO’s 
geven studenten de voorkeur aan 1 ZSO van 4 uur 
i.p.v. 2 ZSO’s van 2 uur. 

Coördinatoren 2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Responsiecolleges: te lage opkomst studenten. 
 

Format aanpassen en goed communiceren wat het 
doel is van een  responsiecollege en wat studenten  
kunnen verwachten van dit college: bespreken ZSO, 
antwoordmodellen, leerdoelen, oefenvragen. HB zal 
criteria formuleren voor een geslaagd 
responsiecollege en best practices van goede 
weekcoördinatoren. 

HB + coördinatoren 1 

2 Studiestof te veel/moeilijk/onduidelijk. Studiestof scherper omschrijven en keuzes maken. HB + coördinatoren 2 
3 Teveel nadruk op onderwijsverhouding en 

aantal te studeren uren. 
Inhoud gaat boven vorm. Enige flexibiliteit in 
roostering nodig. 

HB 1 

4 Toetsvragen te onduidelijk en bevatten 
taalfouten. 
 

Docenten professionaliseren (workshop toetsvragen 
opstellen), weekcoördinatoren meer inhoud laten 
toetsen. 

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) 

 

Vragen database aanleggen (Testvision).  
Nog betere controle van vragen. 

Coördinatoren 1 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Inhaalopdrachten bij gemist onderwijs. Uniforme regels opstellen voor zowel Practica als ZSO. HB 1 
2 Afhandeling problemen Academy Attendance. 

 
Via DSSD, die dan probleemgevallen aan 
coördinatoren voorlegt. 

HB 1 

3 Samenhang andere Thema’s en Leerlijnen te 
onduidelijk. 

Curriculumdatabase opstellen. HB 1 

4 Aanspreekpunt voor studenten als iets niet op 
BB staat niet altijd helder. 

Van tevoren/aan het begin van het blok helder 
communiceren wie waarvoor verantwoordelijk is en 
naam docent in het rooster vermelden.  

HB, coördinatoren en 
roostering 

2 

5 Inloggen in up to date was soms niet mogelijk. 
 

Tips en trucs van studenten op BB zetten en mailen 
naar HB. 

JVT 1 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten,  
 
De primeur van OVV-2 kende de nodige hobbels. Met name in ondersteuning (uploaden BB)  en communicatie met studenten was nog niet de juiste balans 
te vinden, hetgeen de aandacht heeft. 
Het is een zeer divers en uitdagend blok, met veel verschillende betrokken docenten, waarbij dit jaar alle blokinhoud gebouwd is. De benodigde 
fijnafstemming kan nu gaan plaatsvinden, met medeneming van de evaluatieuitkomsten.  
Ondanks deze opstartproblemen zijn we blij met jullie actieve feedback en participatie, en zijn we tevreden met de toetsresultaten. 
 
F. Wijburg, T. de Reijke en B. Straver 


