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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: CMI-2 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 06-03-2018  Studentevaluatie:  Respons 213/286, rapportcijfer 7,3 
 
De coördinatoren waarderen de ondersteuning door de 
projectmanagers van Onderwijssupport.  
 

Coördinator(en): E.H.D. Bel, L. Vogt  

Docenten: J. Wegman  

Studenten JvT/SR: J. Scherpenisse (SR), R. van Rhijn (MFAS), 4x JVT  

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: J. van Lieshout  

Onderwijssupport: H. Lont (CEBE), U. Remer en P. Griffioen 
(projectmanagers), Y. Graafsma (verslag) 

 

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

 

 
Een substantieel deel van de studenten geeft op de vragenlijst aan meer dan 40 
uur per week te besteden aan dit onderwijsblok. De aanwezige studenten 
herkennen dit niet. Mogelijk besteden sommige studenten veel tijd aan het 
opfrissen van hun kennis van CMI-1. Ook is het mogelijk dat het rooster met veel 
tussenuren het idee geeft dat dit blok meer tijd vraagt. 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 De studenten zijn in grote lijnen tevreden over het blok. De hoorcolleges en werkcolleges, m.n. over cardiofarmacotherapie, hypertensie, nierfalen 
en anemie worden gewaardeerd. 

2 De uitgebreide antwoorden bij de ZSO’s van week 1 en 2 worden gewaardeerd. 

3 De TBL in week 3 over hartritmestoornissen was zeer leerzaam. 

4 De patiëntcolleges zijn waardevol. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Sommige werkvormen bij het practicum 
bloeddrukregulatie schoten hun doel voorbij. 

Werkvormen aanpassen (is al gebeurd tijdens het 
blok) 

Coördinator 2 

2 Het werkcollege diagnostiek van abnormale 
stolling (week 2) was lastig te begrijpen 
doordat studenten te weinig 
achtergrondinformatie hadden. 

Leerstof ZSO uitbreiden met relevantie pagina uit 
studieboek interne. 

Coördinator 2 

3 De leerstof voor de iRAT/tRAT was onduidelijk, 
er werd binnen ZSO’s veel verwezen naar 
andere ZSO’s. 

Leerstof duidelijker aangeven in de studiewijzer Coördinator 2 

4 6 van de 18 vragen van de  iRAT/tRAT zijn 
achteraf aangepast of vervallen. 

Toetsvragen herzien. Coördinator 2 

5 De TBL over longembolie (fysiologie) was 
verwarrend voor studenten doordat de 
uitkomsten van de discussie door de docent 
niet werden samengevat. Hierdoor werden 
studenten onzeker en ontstond er veel ruis. 

Docent vat discussies samen. Docent 2 

6 De antwoorden op de ZSO’s zijn niet altijd 
duidelijk, soms wordt alleen verwezen naar 
een bron. 

Korte en bondige antwoorden geven bij de ZSO’s, 
bronverwijzing volstaat niet. 

Coördinator 2 

7 Het klinisch redeneeronderwijs in week vier, 
over astma en COPD, kwam niet terug in het 
tentamen terwijl dit wel was aangekondigd. 
De plaats van het onderwerp in week 4 is voor 
de studenten niet optimaal. 

Tentamenvragen herzien. 
Het klinisch redeneeronderwijs over astma en COPD 
verplaatsen naar week 1 als opfrisser van leerstof 
CMI-1. 

Coördinator 2 

8 Het beheer van het discussieforum is 
wisselend. Voor studenten is het niet altijd 
duidelijk of het juiste antwoord gegeven is 

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan duiding 
van studenten, geeft de docent/coördinator in korte 
bewoordingen aan wat het juiste antwoord is op 

Coördinator 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) 

 

binnen het forum. Docenten/coördinatoren 
hebben geen tijd om uitgebreid te reageren op 
discussies in het forum. 

iedere vraag die in het forum wordt gesteld. 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Bij responsiecolleges zijn weinig studenten 
aanwezig. In de huidige vorm lijken de colleges 
niet aan te sluiten bij de behoefte van 
studenten. 

Nadenken over vorm van responsiecollege die aansluit 
bij de behoefte van studenten. 

Hoofd 3 

2     

3     

4     

5  
 

   

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Feedback scoort relatief laag bij de 
studentenevaluatie, maar wel hoger dan bij 
veel andere evaluaties. Studenten geven aan 
dat het voor hen niet duidelijk is welke 
feedback bedoeld wordt. Zij relateren het vaak 
aan AV/PO, terwijl blokspecifieke feedback 
wordt bedoeld.  

Zodra het mogelijk is, vragenlijst herzien of uitleg 
toevoegen. 

OS 3 

2 De akoestiek in collegezaal 1 is hinderlijk. Het Studenten melden hinder bij Gabor Linthorst. Studenten/Hoofd 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) 

 

is onduidelijk of de toegezegde verbeteringen 
het gewenste effect hebben gehad. 

3 De ICT-afdeling heeft gewerkt aan het 
verbeteren van de wifi-voorzieningen. De 
studenten melden dat in diverse ruimtes, 
waaronder de TBL-zaal, de wifi nog niet goed 
werkt. 

Klachten melden bij ADICT Hoofd 1 

4  
 

   

5  
 

   

Terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

 
We zijn verheugd te constateren dat het blok in grote lijnen goed beoordeeld is. In het bijzonder wordt de samenhang tussen hoorcolleges, ZSO’s en 
werkcolleges gewaardeerd. Ook de patiëntencolleges zijn goed beoordeeld. Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten waar we hard aan zullen gaan werken. 
Deze betroffen de onduidelijkheden over de studiestof en sommige punten in de TBL en iRAT/tRAT. Verder is naar voren gekomen dat er enerzijds 
behoefte bij de studenten bestaat voor meer terugkoppeling over de ZSO’s en de discussie op blackboard, terwijl anderzijds de responsiecolleges 
nauwelijks bezocht zijn. 
 
Liesbeth Bel 
Liffert Vogt 


