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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Bachelorthesis 

Jaargang: 2016-2017 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 24-1-2018  De JVT jaar 3 2016-2017 is uitgenodigd voor de 
evaluatiebespreking. 
 
Tijdens het gesprek wordt teruggeblikt op de Bachelorthesis 
2016-2017, maar vooral vooruit gekeken naar het huidige, 
laatste jaar dat de Bachelorthesis deel uitmaakt van Curius+ en 
naar de ontwikkeling van de plannen voor de Bachelorthesis in 
Epicurus. 
 
Complimenten van hoofd Curius+ en OC aan de studenten en 
coördinatoren voor de hoge leeropbrengst van de thesis. Ook 
de visitatiecommissie was positief over dit onderdeel van het 
curriculum. 
 
Complimenten van de coördinator en het hoofd aan de 
medewerkers van de Medische bibliotheek voor geven van 
extra workshops aan studenten over het zoeken in  PubMed. 
 
N.a.v. het PDCA+-verslag van 22/2/2017, blokspecifieke 
verbeteracties #5, merkt de coördinator op dat op advies van 
het CEBE is besloten tot een andere procedure bij verschil in 
beoordeling tussen de AMC-PI en de tweede reviewer. In deze 
gevallen zal een consensusbijeenkomst worden georganiseerd 
tussen de beoordelaars onder voorzitterschap van de 
coördinator. Deze procedure staat vermeld in de studiewijzer 
Epicurus 2018–2019. 

Coördinator(en): Frans Hochstenbach, Karin Fijn van Draat (verhinderd)  

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: JVT jaar 3 2016-2017 (Julia); Secretaris MFAS (Roos 
van Rhijn) 

 

Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck  

OC: Marcel Fabriek  

Onderwijssupport: Hotze Lont, Yvonne Graafsma (verslag)  

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

 

 
N.v.t. 
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Belangrijkste best practices 

1 Ondanks dat veel studenten het gevoel hebben in het diepe te worden gegooid bij hun thesis, ervaren ze de periode achteraf als zeer leerzaam. 

2 De studenten waarderen de begeleiding door PI’s en dagelijks begeleiders. 

3 De studenten geven aan dat zowel zijzelf als de begeleiders vooraf goed op de hoogte zijn van de verwachtingen. 

4 De beoordelingsformulieren zijn duidelijk en staan ter inzage gepubliceerd op blackboard 

5 Bij het huidige Curius+-cohort is waardering voor de e-learning van de Medische bibliotheek, de PubMed-groepsessie in de TBL-zaal en de 
gelegenheid om een  PubMed-search te laten nakijken door een clinical librarian van de Medische bibliotheek. De studenten verwachten dat de 
nieuwe werkwijze minder vertraging zal opleveren bij het schrijven van de thesis. 

 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 In het Curius+ curriculum worden de 
studenten onvoldoende voorbereid op de 
kennis en vaardigheden die ze nodig hebben 
voor hun thesis. Dit blijkt uit de lage score op 
punt 1.9 op het evaluatieformulier en uit de 
vrije opmerkingen op het formulier. Door 
voorlichting door de coördinatoren, 
workshops vanuit de Medische bibliotheek en 
groepssessies in de TBL-zaal hopen de 
coördinatoren de studenten voldoende te 
ondersteunen tijdens hun werk aan de thesis. 
 

Voor het huidige cohort blijft de voorbereiding gelijk. 
In Epicurus worden de studenten vanaf jaar 1 door de 
lijn Academische Vaardigheden voorbereid op de 
thesis. Deze veranderingen zijn al ingezet. Nieuwe 
actie is niet nodig. 

Nvt Nvt 

2 Na het evaluatiegesprek in 2017 heeft de 
coördinator een document opgesteld voor de 
begeleider en gepubliceerd op Blackboard. De 
studenten zijn ervoor verantwoordelijk dat 
hun begeleider dit ontvangt. Als een student 

Document tijdens de bachelorthesisweek in maart 
2018 via mail sturen aan alle begeleiders. 
Een spreekuur voor begeleiders tijdens de 
bachelorthesisweek aankondigen. 
Bij de start van het nieuwe studiejaar 2018-2019 

Coördinator 1 



PDCA+ V8 Bachelorthesis, 2016-2017 

3 

 

* 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) 

dit niet doet, mist de begeleider belangrijke 
informatie. 

opnieuw beknopte informatie sturen aan alle PI’s, met 
een link naar de volledige Handleiding. 

3 AMC-PI’s krijgen 20 DBU voor het begeleiden 
van een student bij de bachelorthesis. De OC 
geeft aan dat dit vaak niet voldoende is. 
 

Geen actie mogelijk. Nvt Nvt 

4 Door de overstap van Blackboard naar Canvas 
per september 2018, stopt ook de huidige 
workflowtool.  
 

Het streven is om Blackboard nog een jaar open te 
houden voor recidivisten. Hierover is overleg met de 
UvA. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient een 
beperkte workflow in OnStage te worden ingericht 
voor de Curius+-studenten. Voor de Epicurus-
studenten wordt ook een nieuwe workflow in 
OnStage ingericht. 

Hoofd 2 

5 Voor studenten die in september 2017 
begonnen zijn met hun bachelorthesis is het 
belangrijk géén vertraging op te lopen bij het 
afronden van hun thesis, en om hun 
eindversie nominaal op 8 juli 2018 in te 
leveren. Een aantal studenten van 2016-2017 
heeft de thesis nog niet afgerond. 

Tijdig signaleren als vertraging ontstaat; 
Belang van afronden thesis gedurende dit studiejaar 
benadrukken in alle communicatie met studenten en 
begeleiders (nieuwsbrieven, studentenadministratie, 
Status, etc.); 
Extra begeleiding aanbieden aan studenten die in 
december 2018 hun thesis nog niet hebben afgerond; 
De coördinator heeft voor de 2016-2017 groep 
inmiddels een back-on-track-bijeenkomst 
georganiseerd. 

Coördinator 2 

6 Om dubbele belasting te voorkomen bij 
begeleiders die in de overgangssituatie zowel 
Curius+ als Epicurusstudenten begeleiden, is 
een plan nodig. 

Coördinatoren werken aan een plan om begeleiders te 
informeren over de overgangssituatie. 

Coördinator 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART] - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering Prio*/Deadline 
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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) 

[actor] 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART] - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
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Beste studenten,  
 
Hartelijk bedankt voor jullie waardevolle feedback in de studentevaluaties Bachelorthesis 2016–2017. Wij zijn blij dat jullie de Bachelorthesis achteraf als 
zeer leerzaam ervaren. 
 
Naar aanleiding van jullie suggesties voor verbetering zullen alle begeleiders tijdens de bachelorthesisweek in maart 2018 de beknopte informatie voor de 
begeleiders krijgen toegestuurd. Tevens worden alle begeleiders uitgenodigd voor een spreekuur met de coördinatoren om alle openstaande vragen over 
de Bachelorthesis te beantwoorden. We hopen hiermee tegemoet te komen aan jullie verzoek om de begeleiders nog beter te informeren over de 
Bachelorthesis.  
 
Vanwege de overstap van Blackboard naar Canvas in september 2018 wordt hard gewerkt aan het inrichten van een beperkte workflow voor Curius+-
studenten die hun eindversie niet nominaal inleveren en aan een nieuwe workflow voor de aankomende Epicurus-studenten. De coördinatoren zullen alle 
betrokken studenten goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen via blackboard, extra voorlichtingspresentaties, inloopspreekuren en 
nieuwsberichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Hochstenbach 
Coördinator Bachelorthesis 
 


