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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: RA-1 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 12-04-2018  Studentevaluatie:  Respons 226/358, rapportcijfer 6,9 
 
Best veel studenten die het niet ingevuld hebben! Puntje van 
aandacht voor surveillanten. 
 
 

Coördinator(en): J.M. van Es, J. Aten  

Docenten: F. Hochstenbach, Y. Pannekoek, B. Blom  

Studenten JvT/SR: P. Swart, M. de Ruit, P. van Oosten, R. van Rhijn 
(MFAS) + 2 geïnteresseerde studenten als toehoorder. 

 

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: E. Wierenga  

Onderwijssupport: H. Lont, U. Remer, L. Esser-Warning, Y. Graafsma 
(verslag) 

 

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

 

Ongunstige planning tentamen die wij zelf niet in de hand hebben  

 

Belangrijkste best practices volgens studenten 

1 Goede, enthousiaste docenten en coördinatoren. 

2 De docenten boden voldoende gelegenheid  om vragen te stellen bij de colleges. 

3 Uitdagend onderwijs. 

4 Snelle reactie van coördinatoren/docenten op vragen op het discussieforum. 

5 Bij responsiecolleges hebben studenten vaak weinig vragen. De studenten waardeerden het dat de docenten zelf informatie hadden voorbereid om 
met de studenten te delen bij de responsiecolleges. 

6 De studenten waarderen de samenvatting in week 8 van de leerstof immunologie. Hierdoor wordt de rode lijn zichtbaar. 
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Belangrijkste best practices volgens coördinatoren 

1 Multidisciplinaire opzet WC en TBL’s 

2 Team effort bij maken van toetsen (met alle kerndocenten naar gekeken), toets voor het blok begon af! 

3 Kleinschalige practica pathologie en anatomie  

4 Alignment KC-HC-ZSO-WC 

5 Korte responstijd op vragen studenten 

6 Eén aanspreekpunt voor blokondersteuning 

 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Toch nog vervallen toetsvragen ondanks 
team-effort. 

Vier-ogenprincipe (ook binnen vakgroep) beter 
benutten 

Coördinatoren 2 (4 weken 
voor start blok) 

2 Overlap immunologie (studiestof en 
contactonderwijs) 

Afstemming docenten immunologie en coördinatoren Coördinatoren 2 ( Uiterlijk 3 
mnd voor start 
blok) 

3 Technische bugs in e-learnings Met ICTO overleggen Coördinatoren 2 ( Uiterlijk 3 
mnd voor start 
blok) 

4 Duidelijker onderscheid maken wat een  
kennisclip is  en wat een e-learning is 

Nakijken of feitelijke naamgeving e-learnings correct 
is. 

Coördinatoren 2 ( Uiterlijk 3 
mnd voor start 
blok) 

5 Duidelijker onderscheid maken wat een  ZSO 
is waarin je je oriënteert op de hoofdpunten 
uit de ZSO (leeswijzer)  en welke meer gericht 
is op het toepassen van kennis opgedaan in 
studiestof uit boeken in een nieuwe context 

Paar ZSO’s doorlopen met onderwijskundige Coördinatoren 1 ( Uiterlijk 6 
mnd voor start 
blok) 

6 Benodigde voorkennis uit andere blokken nog 
duidelijker aangeven (zodat studenten terug 
kunnen grijpen naar studiestof uit vorige 
blokken) 

Nalopen waar we voortbouwen op kennis vorige 
blokken  

Docenten 2 ( Uiterlijk 3 
mnd voor start 
blok) 
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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) 

7 Hidden curriculum (dus samenhang tussen 
ziektebeelden) duidelijker maken 

Titels van de weken meer op hidden curriculum 
baseren en ziektebeelden als subtitel noteren. 

Coördinatoren en 
docenten 

2 ( Uiterlijk 6 
mnd voor start 
blok) 

8 Studielast beter monitoren Meteen aan begin van blok werkend monitorsysteem 
hebben en blijven promoten 

CEBE en coördinatoren 2 ( Uiterlijk 1 
mnd voor start 
blok) 

9 Hoge ervaren werkdruk in week 5: veel 
nieuwe stof en direct na deeltoets. 

Verdeling leerstof opnieuw bekijken en studenten 
duidelijk informeren over indeling blok. 

Coördinatoren 2 

10 Het histologie-lab wordt als moeilijk ervaren. 
Veel studenten hebben te weinig basiskennis 
om de verdieping aan te kunnen. 

E-learning ontwikkelen (budget beschikbaar), 
informeren bij andere UMC’s. 
Bij histologie-onderwijs in WDD-1 duidelijk 
communiceren dat hier de basis wordt gelegd voor 
RA-1. 

Coördinatoren 1 

11 Het is onhandig om na het maken van een ZSO 
op Blackboard te moeten scrollen naar de 
mogelijkheid om een beoordeling te geven 
van het ZSO. 

Link naar beoordeling toevoegen aan ZSO zelf.  Coördinatoren 2 

12 De histologie-afbeeldingen bij de toets 
hadden een lage resolutie, waardoor ze bij 
inzoomen te vaag waren.  

Resolutie zo hoog mogelijk maken, zonder dat server 
overbelast wordt. 

Coördinatoren in overleg 
met ICTO 

2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Te weinig zicht op wat in blokken andere 
thema’s en zelfs binnen eigen thema gebeurt 

Afstemming tussen blok coördinatoren/elkaar 
informeren wat er in je blok zit 

Hoofd en coördinatoren 1 (1 maand) 

2 Onderwijs in de bachelor wordt onvoldoende 
als kerntaak van een academisch ziekenhuis 
gezien 

Epicurusgedachte blijven uitdragen ook naar  
docenten/stafleden die niet intensief bij Epicurus zijn 
betrokken. 
Stimuleren van onderwijsdifferentiatie binnen 

Hoofd en coördinatoren 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) 

 

medische vervolgopleidingen. 

3 Voor de opdracht van de lijn PO (verslag 
speciële anamnese) was de deadline voor 
iedereen gelijk, terwijl de startdatum sterk 
uiteen liep. De laatste groep kreeg de 
opdracht pas in de laatste week en moest deze 
op de tentamendatum inleveren. 

Gelijke omstandigheden creëren voor alle studenten Coördinator PO 2 

4     

5  
 

   

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Snappen hoe tablet in CZ 1 werkt Training organiseren voor docenten. 
Niet-digitale backup beschikbaar hebben bij uitval van 
digitale presentatiemiddelen. 

Hoofd 2 ( Uiterlijk 1 
maand voor 
start blok) 

2 Minimaliseren van vragen over gemist 
(verplicht) onderwijs richting coördinatoren en 
OS 

Duidelijk stroomdiagram voor verplicht onderwijs als 
pilots geweest zijn 

Hoofd 2 ( Uiterlijk 2 
maanden voor 
start nieuwe 
academische 
jaar) 

3 Beamers geven niet goed illustraties weer in 
CZ 2 en 3 

Betere beamers in CZ 2 en 3 Hoofd 1 ( Uiterlijk 2 
maanden voor 
start nieuwe 
academische 
jaar) 

4 Zowel op het doen als de kwaliteit van de 
peervaluaties hebben de coördinatoren van 

Peerevaluaties laten meetellen in het 
onderwijsonderdeel waar docenten er  invloed op uit 
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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) 

 

het blok geen invloed, terwijl het wel heel 
belangrijk is dat de studenten dit goed leren 
en gaan toepassen. 
 

kunnen oefenen. TIP van coördinatoren: 
groepsfeedback waarbij mentor faciliteert aan de 
hand van spiegelgegevens  

5 De studenten zien graag een verdeling van de 
toetscijfers op Blackboard. In de huidige 
situatie is het verschillend per blok of 
studenten worden geïnformeerd over de 
cijfers van hun cohort.  
 

Na ieder blok een eenduidige weergave van de 
verdeling van de toetscijfers publiceren op 
Blackboard. 

Hoofd 2 

Terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten, 
 
Dank voor jullie actieve bijdrage bij het evalueren van het blok RA-1.Er was een constructieve en positieve sfeer, hetgeen we erg waarderen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jan Aten en Judy van Es 


