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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Vaardigheidsonderwijs jr3 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 17-07-2018  Resultaten evaluatie: respons N=192/375 (51%), rapportcijfer 7,6 
 
 

Coördinator(en): R. Franssen (verhinderd), M. Fabriek  

Docenten: H. Oosterhuis  

Studenten JvT/SR: V. Bloothoofd, J. van Daalen (beiden JVT)  

Hoofd Bachelor: E.E. Verheijck   

OC: E. Wierenga  

Onderwijssupport: H. Lont, 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 Studenten leren veel praktische vaardigheden, het onderwijs is een goede voorbereiding op de coschappen. 

2 De begeleiding en feedback tijdens de oefenmomenten wordt zeer gewaardeerd. 

3 Het enthousiasme van de docenten wordt gewaardeerd. 

4 Goed dat SEH wordt herhaald én getoetst in het derde jaar, geeft vertrouwen voor coschap. 

 

 



PDCA+ V8 Vaardigheidsonderwijs jr3, 2017-2018 

2 

 

* 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 Informatievoorziening op Blackboard erg 
ongestructureerd, veel doorklikken 
noodzakelijk. Tijd ontbrak voor coördinator 
om het te herstellen. Per 1 september wordt 
situatie op Blackboard bevroren. 

Informatie en structuur op Blackboard corrigeren.  Coördinator 1  
Deadline 
september 
2018. 

2 Studentassistenten SEH hebben toetsprotocol 
ontworpen, is geaccordeerd door afdelingen 
SEH en anesthesiologie maar toch niet door 
alle beoordelaars gevolgd. Er zijn verschillen in 
beoordeling tussen examinatoren hetgeen 
ongewenst is. 

Gesproken met beoordelaars over commitment aan 
protocol. Vinger aan de pols houden. 

Coördinator 4 

3 Studenten en coördinator vinden het jammer 
dat vaardigheidsonderwijs in Epicurus niet 
formatief wordt getoetst voordat het in 
Opmaat summatief wordt getoetst (d.m.v. een 
consult met een patiënt). 

Punt van aandacht binnen onderwijsteam. Hoofd Epicurus 4 

4 Het is nog onduidelijk hoe het 
vaardigheidsonderwijs zal worden 
geëvalueerd in Epicurus, waar het geen 
zelfstandige lijn meer is, maar ingebed is in de 
blokken. 

Onderwerp van gesprek tussen onderwijsadviseur 
CEBE, hoofd Epicurus en andere betrokkenen. Opties: 
vragen toevoegen aan evaluatieformulier over 
vaardigheidsonderwijs; 2x/jr aparte vragenlijst 
uitzetten over vaardigheidsonderwijs. 

Hoofd Epicurus 4 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     
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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) 

 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Op Blackboard waren zaken aangepast buiten 
de coördinator om. 

Afstemming tussen coördinator en ondersteunende 
afdelingen die informatie plaatsen op 
Blackboard/Canvas verbeteren. 

Hoofd Epicurus 1 

2 Stationstoets viel een aantal keer samen met 
een tentamen. 

Is over gesproken met Roostering, herhaling moet 
worden voorkomen. Software geeft blijkbaar geen 
signaal. Probleem kon nu niet meer worden opgelost.  

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

3     

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten, dank wederom voor jullie waardevolle feedback. Nu het vaardigheidsonderwijs in Curius+ op zijn einde loopt, gaan we ons concentreren 
op het vaardigheidsonderwijs in Epicurus. Al jullie opmerkingen, suggesties, adviezen en gelukkig ook complimenten nemen we daarin mee. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Remco Franssen en Marcel Fabriek 


