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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 3.1 
Jaargang: 2017-2018 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 13-12-17   

Etienne Verheijck sluit de bijeenkomst af met de woorden dat 
de komst van Epic vorig jaar veel tijd en energie heeft gekost en 
voor een belangrijke dip heeft gezorgd in de beoordeling van 
blok 3.1. Het is goed om te zien dat het blok nu weer op het 
oude niveau is. Etienne bedankt de coördinatoren voor al hun 
inzet gedurende de afgelopen jaren en studenten voor hun 
inbreng en positieve bijdrage. 

Coördinator(en): M. Maas en R. Kleipool  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: 4 leden JvT, Judith Scherpenisse (SR), Roos van Rhijn 

(commissaris onderwijs MFAS) 
 

Hoofd Bachelor: E. Verheijck  
OC: A. Hoekman  
Onderwijssupport: Y. Lunes (verslag), H. Lont  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Snijzaalonderwijs is leuk en leerzaam en blijft wat studenten betreft onderdeel uitmaken van de opleiding, bij voorkeur gespreid over het blok of 

gebundeld aan het begin van het blok. 
2 Multidisciplinair overlegcollege, a.h.v. patiëntencasus en met uiteenlopende specialisten, was leerzaam. Dit is echter binnen Epicurus lastig te 

realiseren i.v.m. het bekostigingsmodel en beperkingen in contacttijd. 
3 Prettig contact tussen coördinatoren en JVT. 
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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 Studenten hebben behoefte aan meer 
werkcolleges; interactie en verdieping.  

Hierin wordt in Epicurus voorzien d.m.v. TBL-sessies.  4 

2 Tijdens tentamen werden veel feiten gevraagd 
en achteraf werd de normering gewijzigd.  

Feiten zijn in lijn met feit dat studenten tijdens blok 
3.1 voor de eerste maal in aanraking komen met dit 
onderwijs (bewegingsapparaat) en de grote diversiteit 
aan disciplines. Het tentamen is hierop afgestemd. 
M.b.t. de gewijzigde normering, dit is onoverkomelijk 
als er vragen uitvallen, wat uiteraard heel vervelend is 
voor alle betrokkenen. Als vragen achteraf gezien 
kwalitatief niet goed blijken te zijn, dan moeten deze 
vragen komen te vervallen, wat gevolgen heeft voor 
de cesuur. De punten die daarmee komen te 
vervallen, kunnen niet worden verdisconteerd. 

 4 

3     

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1     

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Audio visuele middelen en microfoons in de Dit is reeds eerder bij Floor Biemans, hoofd 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) 

onderwijsruimten werken niet naar behoren, 
wat heel storend is voor docenten en 
studenten. Als er een probleem is, dan komen 
de toa’s wel direct om het probleem op te 
lossen, maar desondanks gaat toch kostbare 
onderwijstijd verloren. De apparatuur in CZ 1 
werkt redelijk goed, maar is ook niet zonder 
problemen. 

Vaardighedencentrum, neergelegd. Echter het 
probleem is nog steeds (af en toe) aan de orde. 
Etienne Verheijck zal dit opnieuw onder de aandacht 
brengen. 

2 PPT’s werden soms te laat op BB gezet. Reden 
hiervan is dat de werkdruk in het AMC hoog is. 
Docenten/coördinatoren waren gedurende 
het onderwijs van blok 3.1 ook heel druk met 
WDD en patiënten gaan nu eenmaal voor. 
Daarnaast is voordat PPT’s online gezet 
worden controle nodig op privacygevoelige 
informatie. Het feit dat de werkdruk hoog is 
wordt door het opleidingsmanagement steeds 
bij de RvB onder de aandacht gebracht. Dit is 
onwenselijk en studenten moeten hiervan niet 
de dupe zijn.  

JVT zal het voortaan z.s.m. melden bij coördinatoren 
als PPT’s niet tijdig op BB staan. Zonodig zullen de 
coördinatoren HB betrekken. Tevens zal de JVT bij 
aanvang van de komende blokken coördinatoren 
verzoeken om in ieder geval z.s.m. na de start van een 
blok de documenten van vorig studiejaar op BB te 
zetten. 

JVT 2 

3     

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten,  
 
Allereerst bedankt voor jullie feedback via de blokevaluatie, maar ook tussentijds. De uitkomst laat zien dat het snijzaalonderwijs wederom ten zeerste 
gewaardeerd wordt door jullie. We zullen ons best doen om dit ook voor de toekomstige jaren te behouden. De MDO sessies/colleges werden ook goed 
ontvangen door jullie. Dit is moeilijker door te zetten in het nieuwe curriculum, maar jullie respons geeft wel aan dat dit wenselijk is. Er werd opgemerkt 
dat het fijn zou zijn als er meer kleinschalig onderwijs wordt aangeboden, bijvoorbeeld werkcolleges. Dat is gelukkig wel al gewaarborgd in het nieuwe 
curriculum. De Powerpoint op tijd op Blackboard krijgen is altijd een issue, maar met goede afspraken en een kort lijntje tussen de JVT en coördinatoren 
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wordt dit waarschijnlijk alleen maar beter. Tot slot, de opleiding heeft aandacht voor de haperende en slechte audiovisuele middelen in de collegezalen. 
Veel dank voor jullie inzet en we hopen dat jullie een fijn en leerzaam blok hebben gehad. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle docenten, 
 
Mario Maas en Roeland Kleipool 


