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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: OVV-1 
Jaargang: 2017-2018 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 14 november 2017   

Coördinatoren zijn tevreden over de evaluatie, de door 
studenten aangegeven punten zijn herkenbaar. De werkdruk 
was hoog, interactiviteit werd gewaardeerd en de studenten 
waren enthousiast. 
 
Algemene indruk studenten is positief. Studenten vonden het 
een prettig blok. De werkdruk was goed te doen. 
Een aantal verbeterpunten van vorig jaar zijn inmiddels 
opgepakt, maar ook een aantal niet. 

Coördinator(en): Petra Habets en Irene de Graaf  
Docenten: Ines Rupp, Esteriek de Miranda, Karen 

Nieuwenhuijsen, Paul van Trotsenburg, Lida van der 
Merwe, Loekie van Sonderen 

 

Studenten JvT/SR: 3 studenten JVT-1, Milou van Goor (SR), Roos van 
Rhijn (commissaris onderwijs MFAS) 

 

Hoofd Bachelor: Gabor Linthorst  
OC: Jasper Snoek  
Onderwijssupport: Yvonne Lunes (aanvulling van v.t.v. door 

coördinatoren ingevulde PDCA+-formulier), Hotze 
Lont, Ulla Remer, Miljenko Bojcic 

 

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

 

Nee 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Kwaliteit, betrokkenheid en enthousiasme van alle docenten en coördinatoren. 
2 Kwaliteit en interactiviteit van al het contactonderwijs (HC, KC, WC, TBL en practica). 
3 Opdrachten waar studenten tabellen en schema’s moesten maken. 
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4 E-learnings, met name de e-learnings embryologie en anatomie. 
5 Werkcollege over Scorion. 
6 Deel- en eindtoets; aansluiting op de studiestof, duidelijkheid van de vragen en duidelijkheid over wat de student kon verwachten. Al deze items 

scoren goed. 
7 BB werd goed bijgehouden. 

 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Het item ‘voldoende feedback’ scoort relatief 
laag (2.8). Ook bij de AV-schrijfopdrachten 
willen studenten graag (meer) feedback. In het 
overall student rapport scoren we goed m.b.t. 
feedback. Mogelijk komt deze inconsistentie 
door de vele verschillende docenten, 
waardoor enige variatie bestaat in het geven 
van feedback. 
 

T.o.v. afgelopen jaar hebben de coördinatoren: 
- modelantwoorden zso’s vrijgegeven aan het einde 
van elk ziektebeeld. 
- vragen stellen tijdens het onderwijs en op BB 
gestimuleerd, waar ook zeker gebruik van is gemaakt. 
- in de wc’s embryologie aangegeven waar zich de 
hulpknop/tip bevindt voor als je een antwoord niet 
weet. 
Wij denken dat het bovenstaande zeker heeft 
bijgedragen aan meer feedback tijdens het blok. In het 
studentenrapport wordt gevraagd om meer 
‘oefentoetsen/oefenmateriaal’ om zo te kijken of je 
goed voorbereid bent op de toetsen. Wij zullen kijken 
of en hoe we op een creatieve manier hier gehoor aan 
kunnen geven (naast het beschikbaar stellen van oude 
tentamens als oefenmateriaal). 
Eenduidige instructie aan AV-docenten over het geven 
van feedback. 

Coördinatoren blok en AV  2 

2 Sociaal geneeskundige aspecten van obesitas 
voerden de boventoon in week 6 en mag wat 
studenten betreft in iets minder tijd in beslag 
nemen en het onderwijs mag iets uitdagender.  

Op basis van opmerkingen van afgelopen jaar hebben 
wij dit jaar meer basisinformatie toegevoegd; colleges 
en TBL m.b.t. voeding. Het sociaal geneeskundig 
perspectief vinden wij in dit blok passend en is een 

Coördinatoren en 
weekdocenten week 6 en 
7 

2 
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belangrijk thema. Wij willen samen met de docenten 
van week 6 kijken hoe en wat we kunnen aanpassen; 
wellicht dat we dit samen kunnen oppakken met het 
gegeven dat ook de applicatieopdrachten van week 6 
relatief laag scoorden op de items ‘roepen voldoende 
discussie op’ en ‘begeleider zette aan tot discussie’. 
Werken vanuit authentieke casuïstiek kan dit wellicht 
verbeteren.  
Verder zal gekeken worden of de laatste 3 weken van 
het blok volgend jaar iets anders kunnen worden 
opgebouwd, zodat de opbouw iets logischer wordt. 

3 Verder optimaliseren van zso’s; met name het 
aantal zso’s en het gegeven dat er 
geen/weinig tijd is voor zelfstudie 
(ongestructureerd). 
Zso’s waarbij definities op het internet moeten 
worden opgezocht, folders en posters 
gemaakt moeten worden en artikelen gelezen 
moeten worden, worden als saai ervaren.  
M.b.t. het maken van posters hadden 
studenten graag eerst een les gehad over hoe 
je een wetenschappelijke poster maakt. 
Coördinator AV geeft aan dat de instructie 
over het maken van een poster later in het 
jaar aan de orde komt. 

Zorgen voor ongestructureerde zelfstudietijd door 
nogmaals het aantal zso’s en de inhoud te bekijken, 
aan te passen en te comprimeren. 
 
 
 
 
 
Kijken of een korte uitleg over het maken van een 
wetenschappelijke poster kan worden toegevoegd in 
OVV-1. 

Coördinatoren blok en AV 2 

4 Studenten geven aan behoefte te hebben aan 
meer embryologieonderwijs en een wc bij 
embryologie 3 en een hc. Daarnaast is voor 
studenten soms niet duidelijk wat het juiste 
antwoord is op een vraag. 
 

Implementeren van een wc  embryologie in week 7 bij 
de zso embryologie 3. Tevens zorgen dat rode draad 
helder wordt gecommuniceerd richting studenten. 
Kijken of er nog uitbreidingstijd gevonden kan worden 
voor de reeds bestaande wc’s embryologie. In 
navolging van de opmerking van afgelopen jaar is de 
tijd dit jaar al met een kwartier verlengd. 

Coördinatoren 2 
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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) 

Coördinatoren zullen kijken of de e-learning 
aangepast kan worden zodat de feedback bij een fout 
antwoord gerichter wordt. 

5 Een aantal hoorcolleges liep uit. 
 

Fijn dat er tijdens de hc’s zoveel vragen werden 
gesteld, maar betere balans zoeken tussen 
hoeveelheid stof, beschikbare tijd en ruimte voor 
vragen. Een aantal docenten ook vooraf wijzen op 
relatie beschikbare tijd en reële hoeveelheid dia’s.  

Coördinatoren 2 

6 Werkdruk: overgang van week 6 naar week 7 
was groot. 

Werkdruk iets beter verdelen over deze weken. Coördinatoren en 
docenten week 6 en 7 

2 

7 TBL-sessies: studenten worden onvoldoende 
uitgedaagd, met name in week 6 en 2. 

Zorgen voor iets meer uitdaging tijdens TBL-sessies (in 
week 2 en 6). 

Coördinatoren/docenten 2 

8 Responsiecolleges: voor studenten is het niet 
altijd duidelijk dat ze tijdens deze colleges 
vragen kunnen stellen over het onderwijs. 

Bijv. wekelijks een ‘tentamencollege’ inplannen, 
waarin oefenvragen over het thema van de afgelopen 
week worden behandeld. 

Coördinatoren/docenten 2 

9 Samenhang verschillende thema’s binnen het 
blok en de relatie tussen het blok- en het 
lijnonderwijs is niet altijd duidelijk.  

Bij introductiecollege bij start blok alle thema’s en 
relatie met het lijnonderwijs alvast uitlichten en 
verbanden tussen verschillende thema’s toelichten. 

Coördinatoren 2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Studenten vragen zich af wat de reden is dat 
tentamenvragen uitvallen. 
 

Goede tentamenvragen maken is heel lastig. Vragen 
worden door studenten soms anders geïnterpreteerd 
dan door docenten bedoeld en/of vragen blijken 
achterafgezien multi-interpreteerbaar te zijn. In de 
toekomst zullen, als het goed is, steeds minder vragen 
uitvallen doordat er een itembank met 
tentamenvragen wordt aangelegd. 
Verder wordt de JVT uitgenodigd om een keer een 

 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) 

  

toetsanalyse bij te wonen. 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 De eindtoets op vrijdagavond van 19.00-
21.30 wordt als erg vervelend ervaren. 

Eindtoets voortaan inplannen binnen reguliere 
werktijden (gedurende de dag). 

Onderwijssupport/Roostering 2 

2 De zso’s bevatten nogal wat spelfouten en 
incomplete zinnen.  

Bij het converteren van de zso’s van pdf naar Word 
vallen soms woorden weg. De coördinatoren hebben 
dit jaar zelf de Word-versie in beheer, waardoor dit 
minder zou moeten worden. 

Coördinatoren 4 

3 Soms weten studenten niet welke boeken ze 
echt nodig hebben. 

De verplichte literatuur staat in de kernlijst. Coördinatoren 4 

4 Academy Attendance; roostering, veel 
storing, niet werkende wifi, studenten die het 
vergeten, geen account hebben en dit pas 
later krijgen, en heel veel andere mails 
waarom een bepaalde student niet 
geregistreerd staat. Wat is het beleid 
hieromtrent? Nu veel handmatig toegevoegd 
door docenten.  

Men is bezig met Academy Attendance. Dit zal 
binnenkort met de opleidingsdirectie besproken 
worden. 

HB 1 
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Namens ons beiden en alle docenten en betrokkenen  van het blok OVV1 veel dank voor jullie feedback; wij herkennen veel van de gemaakte opmerkingen 
en zullen jullie input gebruiken om het blok voor het aankomende academiejaar verder te optimaliseren en aan te passen. 
Onderstaand een korte selectie van de belangrijke zaken die we samen hebben geconstateerd. Per item geven hebben we erbij vermeld hoe  we de 
ontvangen feedback gaan implementeren: 
 
-  In het studentenrapport wordt gevraagd om meer ‘oefentoetsen/oefenmateriaal’ om zo te kijken of je goed voorbereid bent op de toetsen. Wij zullen 
kijken of en hoe we op een creatieve manier hier gehoor aan kunnen geven (naast het beschikbaar stellen van oude tentamens als oefenmateriaal). 
- We gaan kijken of we de e-learning embryologie kunnen aanpassen, zodat er bij een verkeerd antwoord te allen tijde feedback gegeven wordt zodat de 
vraag wel te beantwoorden is voor iedereen. 
- We gaan kijken of we de contacttijd embryologie nog verder kunnen uitbreiden binnen de gestelde 70/30 regel. 
- Ruimte inbouwen voor ongestructureerde zelfstudie. 
- De TBL sessies in week 6 uitdagender maken en verder zal er gekeken worden of de laatste 3 weken van het blok volgend jaar iets anders kunnen worden 
opgebouwd, zodat de opbouw iets logischer en uitdagender wordt en de overgang tussen week 6 en 7 minder zwaar wordt. 
 
Fijn om te horen dat jullie tevreden waren over de betrokkenheid en het enthousiasme van alle docenten, de inhoud van het contactonderwijs, de 
patiëntcolleges, de practica anatomie & embryologie, de vele e-learnings en het niveau van de toetsen! 
 
Wij willen jullie als laatste bedanken en complementeren voor jullie enorme inzet en enthousiasme. Jullie zijn een prettige en positieve groep studenten die 
hard hebben gewerkt en actief hebben meegedaan aan het onderwijs; dank je wel!! 
 
Petra & Irene 
 
 


