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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: WDD-2 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 27-03-2018  Studentevaluatie:  Respons 215/286, rapportcijfer 7,2 
Slagingspercentage tentamen 71 % Coördinator(en): V.J.J. Odekerken, R.J. Oostra  

Docenten: E. Bosnak  

Studenten JvT/SR: R. van Rhijn (MFAS), M. Ruhe(SR), JVT: E. Bakker, E. 
Lap, M. Jarings, G. vd Schoot, L. v Dijk, J. van Lieshout 

 

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: J. van Lieshout  

Onderwijssupport: U. Remer, L. vd Loon, Y. Garst (CEBE), Y. Graafsma 
(verslag) 

 

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

 

  

 

Belangrijkste best practices 

1 Interessant en leerzaam blok met enthousiaste, betrokken docenten. 

2 Het discussieforum werd goed gemonitord. 

3 De herhaling van onderwerpen tijdens de diverse lessen was zeer behulpzaam bij het verwerken van de studiestof. 

4 Het practicum Lichamelijk Onderzoek sloot goed aan bij de leerstof en gaf veel inzicht. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Studenten rapporteren een hoge werkdruk 
voor dit blok (3,9/5. 25,4% is (zeer) 
ontevreden over de werkdruk). 

Kritisch evalueren leerstof Hijdra/Anatomie/ZSO’s en 
waar mogelijk herzien 

Coördinatoren 2 

2 Studenten beoordelen het tentamen als (te) 
moeilijk (37,6% is (zeer) ontevreden over het 
niveau). Het tentamen bevat meer 
toepassingsvragen dan ze op basis van het 
onderwijs verwachtten. 

Iets minder complexe neuro-vragen. 
Duidelijk communiceren, o.a. in ZSO’s, welke 
vraagsoorten kunnen worden gesteld bij het 
tentamen. 

Coördinatoren 2 

3 De opkomst bij het contactonderwijs in de 
ochtend is laag. Veel studenten komen niet 
voor een enkel college naar het AMC, maar 
kijken het college thuis online terug. 

Coördinatoren wensen meer clusteren van het 
contactonderwijs. Omdat dit op gespannen voet staat 
met het didactisch concept, zal dit komend studiejaar 
niet worden gehonoreerd. 

n.v.t. n.v.t. 

4 Veel studenten kwamen slecht voorbereid 
naar het eerste practicum, bij latere practica 
werd de voorbereiding beter. Studenten 
geven aan dat voorbereiding op het eerste 
practicum lastig was door het moeilijke 
leerboek, maar vooral doordat het practicum 
één dag na het tentamen van het vorige blok 
was. 
De studenten zouden graag schriftelijk 
antwoorden krijgen op de practicumvragen. 

Kennisclips of een andere onderwijsvorm ontwikkelen 
en ingangstoets ter zelfcontrole aanbieden als 
voorbereiding op ANAT en LO practica.  
Ontwikkelingsbudget aanvragen bij 
opleidingsdirecteur voor het ontwikkelen van dit 
onderwijs. 
 
 
 
 

Coördinatoren 2 

5 Studenten verwachten bij werkcolleges meer 
aandacht voor toepassing van de leerstof, nu 
staat kennisoverdracht centraal. De 
coördinator geeft aan dat kennisbasis van de 
studenten nog te smal is om veel 
toepassingsvragen te kunnen opnemen in de 
werkcolleges. 

Overwegen meer tijd in te roosteren voor 
werkcolleges of een applicatiesessie organiseren. 
 
 

Coördinatoren/Hoofd 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) 

6 De studiestof voor iRAT/rRAT 
kindermishandeling bevat veel onnodige 
verwijzingen naar lange teksten.  

Studiestof herzien 
 

Docent  
 

2 
 

7 Het HC Hechting in week 3 was geen 
studiestof voor de navolgende iRAT/tRAT. Dit 
was verwarrend voor de studenten. 

HC Hechting plannen na de iRAT/Trat. Coördinatoren 2 

8 Na het HC Hechting bood het WC weinig 
nieuwe leerstof. 

WC aanpassen, meer verdieping aanbrengen op 
toepassingsniveau. 

Docent 2 

9 Het HC en PC kinderorthopedie sloot niet 
goed aan bij de ZSO waardoor er verwarring 
was over de leerstof voor de i/tRAT.  

Studiestof beter op elkaar aan laten sluiten en 
duidelijk aangeven wat studiestof is voor i/tRAT. 

Docent 2 

10 De ZSO Kindermishandeling was onduidelijk 
door de vele verwijzingen/links. 

ZSO herzien. Docent 2 

11 Het onderwerp neuro-oncologie kwam aan de 
orde in week 4. Hier was weinig tijd voor 
beschikbaar, maar wel veel leerstof. De 
tentamenvragen sloten niet goed aan bij het 
college. 

Leerstof neuro-oncologie herzien. Coördinatoren 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 In leerjaar 2 en 3 moeten de tentamens een 
groot aandeel toepassingsvragen bevatten, 
terwijl er in een aantal blokken nog veel 
nieuwe kennis wordt aangeboden die 
kennisvragen nodig maakt. 

Studiestof en toetssysteem kritisch evalueren en waar 
mogelijk en noodzakelijk herzien. 

Hoofd 2 

2     

3     

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) 

 

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 

Beste studenten, 
 
Bij de evaluatie van WDD2 is naar voren gekomen dat  jullie het een interessant en leerzaam blok vonden met enthousiaste, betrokken docenten en dat de 
herhaling van onderwerpen tijdens de diverse lessen zeer behulpzaam was bij het verwerken van de studiestof. Daarnaast werden er een aantal 
verbeterpunten geregistreerd. Zo zal voor een volgende editie de omvang en samenstelling van de studiestof, de koppeling daarvan met i/tRATs, een aantal 
ZSO's en het niveau van de tentamenvragen kritisch herzien worden. 
 
Dank voor jullie participatie in en reflectie op dit blok! 
 
Met vriendelijke groet, 
de coördinatoren 


