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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: WDD-1 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 22-02-2018  Algemeen oordeel bij studentevaluatie: 
Rapportcijfer vak (N=241): 7 / 10 
“Ik heb veel geleerd door dit vak” (N=239): 4,1 / 5 

Coördinator(en): J. Bramer  

Docenten: E. Bosnak, R. Kleipool, V. Odekerken  

Studenten JVT/SR: 5 vertegenwoordigers JVT, 1 vertegenwoordiger SR  

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: J. van Lieshout  

Onderwijssupport: U. Remer, L. van der Loon, 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 Uitdagend en interessant vak. 

2 De opzet met opdrachten, casuïstiek, werkcolleges en ZSO’s is goed. 

3 Enthousiaste, goede docenten.  

4  
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Niet alle hoorcolleges waren op tijd online 
gezet en vooral van histologie waren 
antwoorden niet tijdig via Blackboard 
beschikbaar. 

Opzetten duidelijke structuur voor 
Blackboard/Canvas. 
Docenten informeren dat documenten tijdig online 
zetten bij de onderwijstaak hoort. 

Coördinator 2 

2 De kwaliteit van de discussiefora was 
wisselend. Sommige docenten legden de lat 
hoog door zeer snel te reageren op studenten, 
andere docenten deden dit niet. In de loop 
van het blok verbeterde de situatie wel. 

Opzetten duidelijke structuur voor 
Blackboard/Canvas. Bekijken of ondersteuning hierbij 
gewenst en mogelijk is. 
Nieuwe vorm van discussieforum opzetten voor 
Canvas waarbij studenten in de loop van iedere week 
inhoudelijke vragen selecteren zodat docenten niet 
op alle vragen hoeven te reageren.  

Coördinator  2 

3 De e-learnings oog/oor functioneerden niet. 
Ondanks een toezegging dat deze leerstof niet 
getoetst zou worden, was er bij het tentamen 
wel een vraag over. 

De e-learnings zullen worden herzien. 
Overleggen over de leerdoelen en lesmaterialen van 
dit onderwijsonderdeel. 

Coördinator + docent 2 

4 De structuur van het blok in het jaarrooster, in 
combinatie met de stage, leidt er toe dat het 
tentamen in het gevoel van een deel van de 
studenten onevenwichtig is en meer stof van 
de eerste helft van het blok toetst. De feiten 
weerspreken dit, maar het gevoel is te 
begrijpen door de structuur van het 
onderwijs. 

Andere tentamenvorm met splitsing van de 
tentamenstof over deeltentamens overwegen. 
Bij responsiecolleges duidelijk aangeven hoe het 
tentamen is samengesteld. 

Coördinator 2 

5 De oefentoets werd als niet representatief 
voor het tentamen ervaren. 

Toetsen 2017/2018 zullen volgend studiejaar 
beschikbaar zijn als oefentoets. 

Coördinator 2 

6 Studenten geven aan behoefte te hebben aan 
meer uitleg over bepaalde onderwerpen, m.n. 
histologie. 

Onderwijsvormen evalueren en waar mogelijk 
herzien. Opties: kennisclips, introductiecolleges. 

Coördinator + docent 2 

7 De werkdruk van WDD-1 wordt als hoog Studielast checken. 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) 

beoordeeld (gemiddeld 4,1/5). De coördinator 
geeft aan dat dit deels een reactie kan zijn op 
de relatief lage ervaren werkdruk van het 
voorgaande blok (ervaren werkdruk 3,5/5). De 
ervaren werkdruk van WDD-1 was lager dan 
vorig studiejaar (4,4/5 in 2016-2017). 

Studenten bij aanvang van het blok goed informeren 
over de verwachte werkdruk en verdeling van de 
leerstof over het blok. 

8 Voor de recidivisten is het onduidelijk of het 
onderdeel ‘lichamelijk onderzoek’ voor hen 
verplicht is. 

Verplichte onderdelen van het onderwijs duidelijk 
communiceren naar recidivisten. 

Hoofd 2 

9 Het komt regelmatig voor dat er geen patiënt 
is bij het patiëntcollege. Soms vervangt de 
docent het college dan door een hoorcollege 
met veel nieuwe leerstof. Omdat 
patiëntcolleges niet online komen, missen 
afwezige studenten in deze situatie 
belangrijke leerstof. 

Duidelijk communiceren met docenten over 
patiëntcolleges: Aanwezigheid van patiënten kan 
nooit worden gegarandeerd, maar docenten moeten 
zich maximaal inspannen om de patiënt aanwezig te 
laten zijn. Bij afwezigheid moet het verhaal van de 
patiënt toch centraal staan in de alternatieve les, het 
mag geen regulier hoorcollege worden. 

Hoofd 2 

10 Voor sommige studenten is het 
snijzaalpracticum erg belastend. 

Communicatie over dit practicum waar mogelijk 
verbeteren zodat studenten optimaal voorbereid zijn. 

Hoofd 2 

11 Een aantal studenten heeft moeite met of 
bezwaren tegen het oefenen van lichamelijk 
onderzoek op elkaar. 

Communicatie over dit essentiële onderdeel van de 
opleiding waar mogelijk verbeteren zodat studenten 
optimaal voorbereid zijn. 

Hoofd 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De verdeling van het blok over het studiejaar 
in combinatie met de stage kan nadelige 
gevolgen hebben voor een deel van het 
cohort.  

Toetsresultaten kritisch bekijken per cohort. 
 
Opnieuw bekijken of een andere opzet van de stage, 
waardoor WDD-1 aaneengesloten kan worden 
ingeroosterd, mogelijk is. 

Coördinator  
 
Hoofd 

2 
 
3 
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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) 

 

2     

3     

4     

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 

 


