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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Epicurus Lijn AV jaar 2 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 17-05-2018   Respons evaluatie: N=47, rapportcijfer 5,1 (SD 1,7). 
 
Gabor Linthorst geeft aan dat er budget is om studenten als 
instructional designer te laten werken aan het verbeteren van 
de kwaliteit van het onderwijs. Studenten die concrete ideeën 
hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de 
betreffende docenten. 
 
De coördinatoren geven aan dat studenten die bijzondere 
prestaties leveren bij de lijn AV kunnen worden uitgenodigd 
voor een gesprek over de mogelijkheid van een MD/PhD-
traject. Met een aantal studenten is een dergelijk gesprek al 
gevoerd. 
 
De coördinatoren geven aan een positieve ontwikkeling te zien 
in de opdrachten van studenten in het tweede jaar t.o.v. het 
eerste studiejaar. 

Coördinator(en): D.L. Willems a.i., D.T. Ubbink  

Docenten:   

Studenten JvT/SR: L. van Dijk, G. vd Schoot, M. Jarings / M. Ruhe  

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: A. Hoekman  

Onderwijssupport: U. Remer, R. Scheffer, 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 De studenten waarderen de opzet van de lijn in het tweede jaar, m.n. Global health en de Journal club worden interessant gevonden. Het schrijven 
van een abstract en het onderdeel Critical appraisal worden in het bijzonder als nuttig ervaren. 

2 Het belang van Critical appraisal en Journal club wordt goed duidelijk gemaakt aan de studenten. 

3 Na contact met de coördinatoren zijn problemen met de eindbeoordeling goed opgepakt. 

4  
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De studenten ervaren de feedback van 
beoordelaars als weinig specifiek. Een deel van 
de studenten ontvangt het liefst altijd 
feedback en niet alleen bij een beoordeling 
onder of boven verwacht niveau. De 
coördinatoren zien dit als niet realistisch en 
betwijfelen of deze extra inspanning 
noodzakelijk is voor alle studenten.  

De norm dat bij een beoordeling onder of boven 
verwacht niveau altijd feedback wordt genoteerd, zal 
opnieuw goed worden gecommuniceerd naar alle 
beoordelaars.  
Bij een beoordeling op verwacht niveau kan de 
student om feedback vragen (via mail of via optie in 
Canvas). Dit zal duidelijk worden gecommuniceerd, 
ook via het beoordelingsformulier. 
Indien een beoordelaar aantekeningen in de kantlijn 
heeft genoteerd bij een opdracht van een student, 
kan een kopie van dit blad worden meegestuurd met 
de beoordeling. Deze feedback hoeft dan niet 
nogmaals op het beoordelingsformulier te worden 
genoteerd. 

Coördinator 2 

2 De studenten ervaren verschillen in 
beoordeling tussen beoordelaars. Dit kan 
zorgen voor verwarring bijvoorbeeld als een 
aanpak die eerder goed werd beoordeeld, nu 
minder goed wordt beoordeeld. Deze 
verschillen worden ervaren over de hele linie, 
niet bij specifieke opdrachten. 

Bij iedere opdracht duidelijk omschrijven voor zowel 
studenten als beoordelaars wat past bij ‘onder 
verwacht niveau’, ‘verwacht niveau’ en ‘boven 
verwacht niveau’.  

Coördinator 2 

3 De opbouw van de lijn AV samenhang tussen 
de lijn AV en de blokken scoren matig bij de 
evaluatie (resp. 2,5/5 en 2,2/5). De focus van 
studenten ligt op de blokken, de opdrachten 
van de lijn AV komen vaak als een verrassing 
hoewel ze wel tijdig bekend zijn gemaakt en 
zijn terug te vinden in het rooster. 

Aandacht blijven geven aan het inzichtelijk maken van 
de lijn AV en de samenhang met de blokken, 
bijvoorbeeld door bij ieder blok opnieuw de lijn te 
laten zien en de  ontwikkeling hierin. Mogelijkheden 
hiertoe in Canvas onderzoeken en benutten.  

Coördinator 2 

4 De studenten hebben meer tijd nodig voor de Rooster herzien. Coördinator 2 



PDCA+ V8  Epicurus Lijn AV jaar 2 2017-2018 

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) 

analyse-opdracht en het schrijven van het 
abstract. 

5 De opdracht rond Patiënt en Zorg waarbij 
studenten een eenvoudige analyse moeten 
uitvoeren in Excel, wordt als moeilijk ervaren 
en wordt  door veel studenten pas begrepen 
na het blok KWM. 

Bewuste keuze om studenten zelf de mogelijkheden 
van Excel te laten ontdekken m.b.v. de handvatten in 
de studiewijzer en eerder opgedane kennis en 
vaardigheden. Geen aanpassing nodig. 

N.v.t.  

6 Een onvoldoende beoordeling van de analyse-
opdracht kan niet worden 
gecompenseerd/hersteld door studenten. 

Mogelijkheden onderzoeken voor 
compensatie/aanvulling. 

Coördinator 2 

7 De deadlines voor AV vallen soms samen met 
deadlines voor blokonderwijs. 

Deadlines niet aanpassen, maar beter onder de 
aandacht brengen door ze op de schermen in de hal te 
tonen als continue reminder voor studenten. In 
Canvas krijgen de lijnen een eigen module waardoor 
in de Kalender-functie binnen Canvas ook de 
deadlines van de AV opdrachten zichtbaar zijn voor 
studenten. 

Coördinator i.s.m. 
Onderwijssupport 
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 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Kleinschalig onderwijs wordt zeer 
gewaardeerd door studenten, de behoefte 
hieraan is groter dan nu te realiseren. 

Getrainde studenten (via keuzeonderwijs) inzetten als 
begeleider. Plannen hiervoor zijn in ontwikkeling. 

Hoofd 4 

2 In het evaluatierapport staat een aantal keer 
vermeld dat studenten ontevreden zijn over 
beantwoording van vragen aan docenten via 
de mail. De coördinatoren geven aan dat door 
het hoge aantal berichten e-mail een 
ongeschikt medium is voor correspondentie 

In Canvas zijn goede mogelijkheden voor 
communicatie. Hiervoor worden duidelijke regels 
opgesteld.  

Hoofd 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) 

 

met studenten. 

3     

4     

5     

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

2     

3     

4  
 

   

5  
 

   

Terugkoppeling voor de studenten: 

 
De lijn AV in jaar 2 is over het algemeen positief geëvalueerd (de respons was overigens maar 16%), met name vinden studenten Global Health, de Journal 
club, het schrijven van een abstract en de critical appraisal interessant en nuttig. Ook is een positieve ontwikkeling van studenten in de Academische 
Vorming dit jaar zichtbaar. 
De coördinatoren beamen de soms beperkte feedback en de beoordelingscriteria, incl. de late bekendmaking ervan. Dit zal volgend jaar ongetwijfeld beter 
zijn nu we de eerste ervaringen met jaar 2 hebben gehad. 


