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

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 14 september 2017   
Coördinator(en): Karen Nieuwenhuijsen, Dirk Ubbink en Dick Willems  
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, 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 de inhoud van de evaluatierapportage goed te 
begrijpen. Niet alles ging afgelopen jaar in een keer goed. Voor dit studiejaar zijn 
al de nodige zaken aangepakt o.a. m.b.t. de samenhang, duidelijkheid opbouw 
lijn en beoordelingscriteria. Het geven van inhoudelijke feedback ligt niet langer 
bij de mentor, maar is bij de docent teruggelegd. Mentor mag wel advies geven, 
maar velt geen eindoordeel. 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Belangrijk onderwijs en leuke opdrachten 
2 Fijn dat evidence based onderwijs nu al in jaar 1 aan de orde komt 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 N.a.v. evaluatie verslag: 
Onduidelijkheid over de (eind)beoordeling van 
de leerlijn AV 

- Beoordelingscriteria per opdracht specificeren en op 
BB zetten. 

KN 4 (Ingezet; nu 
voor OVV1 
gestart) 

  
 

- Informatie over portfoliobeoordeling in studiewijzer 
en op BB (o.a. op FAQ, op verzoek van MFAS), in 
mentoreninstructie opnemen en tijdens college 
meenemen. 

KN, DU en DW 4 (Afgerond) 

  
 

- Rol mentor bij beoordelingstraject verhelderen en 
mentoren jaar 1 en jaar 2 beter instrueren hoe 
portfolio beoordeeld moet worden. Docent geeft 
eindbeoordeling, mentor geeft advies. 

KN 4 (Ingezet; 1e 
instructie, 
verdieping 
volgt 
halverwege en 
eind van het 
jaar) 

  
 

- Informatie geven over criteria portfoliobeoordeling 
bij werkcolleges (porfolioinstructie en inhoudelijke 
WC’s). 

KN 4 (Ingezet) 
(portfolio WC, 
rest volgt) 

2 N.a.v. evaluatieverslag: 
Opbouw van de lijn onduidelijk 
 

- De opbouw (ook) communiceren naar de studenten 
in contactonderwijs (i.i.g. WC dat start is van 
wetenschappelijk verslag en in studiewijzer 
opnemen). 

KN 4 (Gepland 
voor WDD) 

  - In OVV-1 de AV opdrachten binnen elk onderdeel 
van de lijn bij elkaar gepland (i.p.v. verschillende 
thema’s die parallel werden behandeld). 

KN 4 (Ingezet) 

3 N.a.v. evaluatieverslag: 
Feedback hielp niet altijd bij volgende 
opdrachten 

- Helder communiceren deadlines van inleveren en 
nakijken naar studenten en docenten (zo worden 
minder feedback mogelijkheden gemist). 

KN 4 (Ingezet) 
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  - Feedback op cruciale opdrachten anders organiseren 
(mogelijk via inloopspreekuur); PICO krijgt feedback 
van MB medewerkers; docenten die tussentijds 
feedback geven op wetenschappelijk verslag doen 
ook eindbeoordeling. Indien PCIO niet goed bevonden 
wordt, dan dit direct terugkoppelen aan student en 
niet pas bij beoordeling wetenschappelijk verslag. 

KN en DU 4 (Ingezet) 

4 N.a.v. evaluatieverslag: 
Werkdruk lijn 

- Studiewijzer/ZSO/Portfolio opdrachten door ID-ers 
en onderwijskundigen laten checken. 
 

KN 4 (Gepland 
vanaf WDD-1 

  - Deadlines AV opdrachten niet laten samenvallen 
met tentamen/TBL weken. Deadlines zijn nu in week 5 
ingepland. 

KN (maar medewerking 
nodig van 
blokcoördinatoren) 

4 (Ingezet) 

5 N.a.v. evaluatieverslag: Scorion niet heel 
gebruiksvriendelijk 

- WC Scorion in eerste week ingevoegd. 
 

 4 (Afgerond) 

  - Verbeteren gebruikerservaring door aanpassing 
leverancier 

 4 (Ingezet) 

  - E-learnings niet meer in portfolio opnemen (zolang 
ze niet geïntegreerd kunnen worden met Scorion). 

 4 (Afgerond) 

6.  Eigen constatering coördinatoren: teveel 
criteria per thema;  beoordelingen zijn voor 
docenten niet goed te hanteren vanwege de 
vele criteria 

Criteria samengevoegd en daarmee beoordelingen 
versimpeld. 

KN, DU en DW 4 (Afgerond) 

7.  Eigen constatering  coördinatoren: 
communicatie met mentoren en rol mentoren 
bij AV kan duidelijker  

Communicatie naar mentoren samen met PO 
organiseren (handleiding, BB-pagina, 
instructiebijeenkomsten) . 

KN, DU, RH en MdR 4 (Ingezet) 

8.  Eigen constatering  coördinatoren: planning 
rondom beoordeling/bezwaar en herkansing 
was onduidelijk 

Planning voor deze periode maken/afstemmen, 
inclusief vakantieplanning coördinatoren. 

KN, DU en DW 1 

9 Studenten hebben behoefte aan een 
tussentijdse beoordeling van het verslag. 

Tussentijdse beoordeling invoegen, zodat studenten 
alvast beknopte feedback kunnen krijgen op het deel 
van het verslag dat gereed is. 

KN, DU en DW 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) 

* 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) 

10 Niet helder welke opdrachten 
sleutelopdrachten zijn en wat de deadlines 
voor deze opdrachten zijn 

Duidelijk aangeven wat de sleutelopdrachten zijn en 
de deadlines van deze opdrachten op BB vermelden. 

KN 2 

11 TBL onderwijs: studenten geven de voorkeur 
aan het zoeken van een artikel voor hun eigen 
pico i.p.v. per groepje kijken welk artikel van 
toepassing is. De opdracht studie designs 
doen studenten dan over het artikel  van hun 
eigen pico. 

Coördinatoren kijken of dit realiseerbaar is. KN, DU en DW 2 

12 Zso 3.4 over fraude en plagiaat vindt wat laat 
in het studiejaar plaats. 

Bepalen of zso naar het begin van het studiejaar 
verschoven kan worden. 

KN, DU en DW 1 

13 Studenten zijn niet erg te spreken over zso 4.1 
over wetenschappelijke begrippen. Het vinden 
van informatie hiervoor was lastig. 

Studenten zullen nadenken over hoe dit zso op 
creatieve wijze kan worden aangepast. 

JVT-2/SR/MFAS 1 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Niet alle leerdoelen binnen de lijn AV lenen 
zich even goed voor een portfoliobeoordeling. 

Besluit nemen in hoeverre bepaalde onderdelen 
(kennis en geschiedenis) uit de lijn met een tentamen 
getoetst kunnen worden i.p.v. via portfolio 

HB 2 

2 Aansluiting KWM-Bachelorthesis. Doublures minimaliseren. HB 2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Evaluatiebijeenkomst is laat (na de start van 
het nieuwe academisch jaar). 

Evaluatiebijeenkomsten voortaan eerder 
inplannen; voor jaar 1 begin juni en voor jaar 2 in 
april. 

Onderwijssupport 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) 

  

2 Belasting voor de coördinatoren is (te) 
hoog. 

Zie voorstel voor personele invulling. HB 1 

3 Scorion weinig gebruiksvriendelijk voor 
studenten en docenten; o.a. recidivisten 
kunnen niet 2 maal een opdracht uploaden. 

Aanpassen functionaliteiten en vermelden op BB. Onderwijssupport/KN 1 (reeds 
opgepakt door 
ICTO) 

4 Informatieverstrekking richting studenten 
niet optimaal. 
 

Er wordt nagedacht over de wijze waarop het 
beste met studenten gecommuniceerd kan 
worden. Er zal in ieder geval gestreefd worden 
naar één communicatiemedium. 

HB 1 

5 Studenten hebben behoefte aan een 
tussentijdse docentbeoordeling  
 

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

Coördinatoren/Onderwijssupport 1 

6 Bijeenkomst valt tijdens GKLO-onderwijs, 
wat niet ideaal is voor studenten. De 
evaluatiebijeenkomsten worden in principe 
niet tijdens verplicht onderwijs ingepland. 
Daarvoor vindt v.t.v. afstemming plaats met 
Roostering. 

Mocht in de toekomst nog een keer het geval zijn, 
dan is het praktisch als studenten dit direct laten 
weten aan Y. Lunes nadat de datumbevestiging is 
verstuurd. Er zal dan een nieuwe datum geprikt 
worden. 

Studenten/Y. Lunes 2 
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Terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
De evaluatie van de leerlijn AV jaar 1 is net afgerond. Jullie gaven aan dat we er in geslaagd zijn leuk onderwijs te ontwikkelen dat een goede basis legt voor 
onderwijs over evidence-based medicine. We concluderen dat door de nieuwe opzet, een leerlijn en het gebruikmaken van een portfolio, lang niet alles 
goed is verlopen. De belangrijkste acties om dit jaar en volgende jaren beter te laten verlopen zijn: het verbeteren van de communicatie over de opbouw 
en beoordeling van de lijn, het voorkomen van piekbelasting door betere afstemming met blokdeadlines en het verbeteren van feedback op de 
opdrachten. We zijn hier al mee aan de slag gegaan, zie het evaluatieverslag voor de concrete actiepunten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karen Nieuwenhuijsen 
Dirk Ubbink 
Dick Willems 
 


