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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Lijn PO Epicurus jaar 1 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 12-07-2018  Respons evaluatieformulier: 93/359 (26%). Rapportcijfer 6,0 
 
De coördinatoren erkennen dat de meerwaarde van de leerlijn 
PO onduidelijk is voor veel studenten. In tegenstelling tot 
reguliere blokken hebben studenten bij PO minder het gevoel 
iets nieuws te leren. Toch blijkt uit de verslagen dat de 
studenten zich positief ontwikkelen in bijvoorbeeld het 
verwoorden van hun mening.  
De JVT ziet ondanks de kritische beoordeling vooral de waarde 
van de PO-lijn binnen het programma, want “het zet je aan het 
denken”. 
 
Gabor Linthorst doet een oproep aan studenten om feedback 
te geven op onderdelen van de leerlijn en zo mee te werken 
aan verbetering van het programma. Hier is betaling voor 
beschikbaar. 

Coördinator(en): M.C. de Ruiter, R.L. Hulsman  

Docenten:   

Studenten JvT/SR: P. Swart, R. van Rhijn (secr. Onderwijs MFAS)  

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: J. van Lieshout  

Onderwijssupport: U. Remer, L. Warning, 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 opdrachten van de lijn en de inleverdata zijn duidelijk omschreven. 

2 De studenten waarderen dat ze door de opdrachten gemotiveerd worden om hun mening over allerlei medische, ethische en maatschappelijk 
onderwerpen te onderbouwen. “Nooit over nagedacht dat ik er zoveel over kon nadenken” 

3 Over het algemeen zijn de studenten positief over het contact met de mentoren. Vergeleken met het oude curriculum worden nu meer opdrachten 
door dezelfde persoon beoordeeld, waardoor ontwikkeling beter zichtbaar wordt voor mentoren en studenten. 

4 Ondanks het ongemak dat soms wordt ervaren, wordt de opdracht rond Lichamelijk Onderzoek door de studenten zeer belangrijk gevonden.  
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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 specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Het onderwerp Studievaardigheden wordt 
door studenten erg schools en weinig 
uitdagend gevonden. 

Opzet en werkvormen tegen het licht houden en waar 
mogelijk herzien. Verschillende ideeën worden geopperd: 
- Taak meer bij de mentoren neerleggen. Een bezwaar is de 
beperkte tijd van mentoren. Misschien is een experiment 
met de studentmentoren mogelijk. 
- Bij aanvang van het studiejaar duo’s maken van studenten 
met tegengestelde studievaardigheden (volgens hun eigen 
inschatting) en de docent een meer begeleidende rol geven 
in het onderlinge leerproces. 
- De studenten een toolbox aanbieden en hen zelf laten 
kiezen welke vaardigheden ze willen ontwikkelen. 
- Peer-feedback voor opdrachten, op ingeroosterd 
moment. 

Coördinator 2 

2 De eindtermen van de leerlijn PO zijn voor  
studenten onvoldoende duidelijk. 

Communicatie over eindtermen via de studiegids 
verbeteren. 

Coördinator 2 

3 De opdracht Therapietrouw en leefstijl is 
evenals vorig jaar slecht beoordeeld. 

Opdracht opnieuw formuleren. Doel is onvoldoende 
duidelijk voor studenten. 

Coördinator 2 

4 Studenten ervaren dat mentoren het 
nabespreken van een opdracht verschillend 
opvatten: een aantal mentoren introduceert 
bij de nabespreking een nieuwe casus, 
anderen doen dat niet. Er is weinig contact 
tussen de coördinatoren en de mentoren, 
waardoor niet alle mentoren weten welke 
ruimte ze hebben in de lessen. 

Het contact tussen de coördinatoren en de 
studentmentoren zal frequenter zijn, waardoor er meer 
mogelijkheden zijn tot afstemming. 

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) 

* 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]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

2     

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

2     

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten,  
 
De geformuleerde feedback op de leerlijn PO jaar 1 2017-2018 is relevant en constructief. Fijn om te vernemen dat de nieuwe formule gewaardeerd 
wordt die dit jaar voor het eerst is toegepast, namelijk dat alle PO opdrachten worden beoordeeld door de eigen mentor (en niet door losse docenten).  
 
We herkennen de opmerkingen t.a.v. het studievaardighedenprogramma. Dit jaar gaat dat programma flink op de schop. Het doel is om 
studievaardigheden meer op-maat aan te bieden, d.w.z. afgestemd op de behoeften van de individuele student. Op Canvas is een toolbox met 
hulpmiddelen gemaakt, evenals een verwijzing naar een toolbox van de UvA. In het PO programma zijn de oude studievaardigheden-opdrachten 
vervangen door een aantal SWOT-analyses in de loop van het jaar. De SWOT analyses bieden de diagnostische basis voor de behandeling die bestaat uit 
het toepassen van oplossingsgerichte tools die de student helpen om de eigen studievaardigheden en studievoortgang te verbeteren. 
De overige opmerkingen en suggesties worden meegenomen in het jaarlijkse onderhoud van de Leerlijn PO. 

 
Vriendelijke groet, Marike de Ruiter en Robert Hulsman 
Coördinatoren Leerlijn PO  


