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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Kleinschalig Klinisch Lijnonderwijs jr3 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 10-07-2018  Resultaten evaluatie: respons N=48, rapportcijfer 7,5 

Coördinator(en): E.P.M. van Banning, B.J.H. van den Born  

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: V. Bloothoofd, S. Wildbret, S. Ajoebi, J. van Daalen, R. 
van Rhijn (secr. onderwijs MFAS) 

 

Hoofd Bachelor: E.E. Verheijck   

OC: R. Wilders  

Onderwijssupport: 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 kleinschaligheid van het onderwijs, waardoor veel interactie mogelijk is en zoveel mogelijk mensen meedoen aan 
discussies. 

2 Het leren klinisch redeneren. 

3 De aansluiting op de thema’s in de onderwijsblokken. 

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) 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De DSM-criteria waren wel bijgewerkt in de 
schriftelijke leerstof, maar niet in de e-
learning.  

Geen. E-learnings zijn niet makkelijk aan te passen. n.v.t. n.v.t. 

2 In Epicurus is geen apart onderwijs in klinisch 
redeneren, maar is het integraal onderdeel 
van alle blokken. Hoewel de manier waarop 
dit in CMI-2 vorm kreeg door een aanwezige 
tweedejaarsstudent werd gewaardeerd, 
maken studenten en docenten zich wel zorgen 
om de plek van klinisch redeneren in Epicurus.  

Klinisch redeneren in Epicurus goed monitoren. 
Suggesties van studenten: Klinisch redeneren in 
werkgroepen in de TBL-zaal, maar zonder iRAT/tRAT; 
andere onderwijsvormen met bijvoorbeeld 
prediscussion over cases – zelfstudie/vragen opstellen 
– postdiscussion. 

Hoofd bachelor Epicurus 2 

3 Na drie jaar KKLO in Curius+ werd de 
werkvorm routine en daardoor minder 
uitdagend. De rollen binnen groepjes liggen 
dan vast. 

Nagaan of het haalbaar en zinvol  is om in Epicurus 
regelmatig de groepssamenstelling te wijzigen.  

Hoofd bachelor Epicurus 2 

4     

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 
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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) 

 

1 Vanwege de geringe respons zijn er geen 
rapporten per groep gepubliceerd, omdat 
hiermee afspraken over vertrouwelijkheid 
zouden worden geschonden. 

Rapporten per groep alleen beschikbaar stellen aan 
coördinatoren die ze kunnen delen met de 
betreffende docenten. 

OS 1 

2 Regelmatig problemen met Academy 
Attendance door slechte wifi-verbinding of 
andere technische belemmeringen. Hierdoor 
kloppen de registraties niet voor alle 
studenten. Dit geldt niet alleen voor KKLO, 
maar bijvoorbeeld ook voor het 
vaardighedenonderwijs. 

Hoofd Curius+ bekijkt met het dienstencentrum (DC) 
hoe de situatie is voor Curius+ studenten en 
onderneemt gepaste acties. Studenten worden 
persoonlijk aangeschreven over gemiste aanwezigheid 
bij lessen. 
Als een hele groep als niet aanwezig staat 
geregistreerd, wordt aangenomen dat dit een fout 
door een technisch probleem is en worden de 
studenten geregistreerd als aanwezigen. 

Hoofd bachelor Curius+ + 
DC 

1 

3 In Epicurus zijn de problemen met Academy 
Attendance kleiner, maar onduidelijk is of 
studenten en docenten bekend zijn met de 
procedures en gemaakte afspraken over 
handhaving en consequenties. 

Duidelijk communiceren over procedures en 
afspraken rondom Academy Attendance. 

Hoofd opleiding + DC  

Terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

 
Wat de (voormalige) coördinatoren KKLO betreft, zijn er geen op- of aanmerkingen. Alleen zullen we te maken krijgen met recidivisten (alhoewel er tot op 
heden geen onvoldoendes zijn voor jaar 3 KKLO). Het onderwijs is niet in te halen, dus we zullen daarvoor in voorkomende gevallen overleggen met het 
hoofd van de opleiding. Kleine problemen of geringe afwezigheid pakken wij zelf op en we zullen werken met inhaalopdrachten. 


