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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Lijn PO Epicurus jaar 2 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 12-07-2018  Respons: 57/257 (22%), rapportcijfer 5,7 
 
Studenten worden door de coördinatoren uitgenodigd om 
n.a.v. het evaluatiegesprek verder te brainstormen over de 
opzet van de Lijn PO. 

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

Docenten:   

Studenten JvT/SR: G. van der Schoot, L. van Dijk, 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 mentoren zijn betrokken en goed benaderbaar door de studenten.  

2 De mentorbijeenkomsten kennen een hoge opkomst en er wordt veel input geleverd. 

3 De instructies en deadlines voor de opdrachten zijn duidelijk. 

4 Het is zinvol om al vroeg in de opleiding in contact komen met patiënten (onderdeel Patiënt en zorg). 

5 Opdracht 2.4 (De professional en de wetenschap) is leuk en nodigt uit tot zelfreflectie. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De beoordeling en toetsing zijn nog 
onduidelijk. 

Onderdeel beoordeling in studiewijzer concretiseren. Coördinator 2 

2 De WG studievaardigheden ter voorbereiding 
op het Keuze onderwijs en de bachelorthesis 
was ongestructureerd en werd door de 
docenten op verschillende manieren opgevat. 

 Bespreken met betrokken docenten.  Coördinator 2 

3 Het niveau en de uitdaging bij de opdrachten 
Patiënt en Zorg mag hoger, bovendien 
ontbreken theoretische kaders. 

Opdrachten kritisch bekijken en waar mogelijk 
aanscherpen (incl. toevoegen theoretisch kader / 
onderbouwing). 

Coördinator 2 

4 Zowel onder studenten als mentoren is 
onduidelijkheid over de invulling van Patiënt 
en Zorg.  
- Veel studenten vinden drie interviews met 
dezelfde patiënt voor Patiënt en Zorg teveel. 
Bij een deel van de patiënten is weinig 
ontwikkeling in de loop van de periode, heel 
veel wordt al verteld door de patiënt tijdens 
het eerste gesprek en de meeste vragen vanuit 
de studenten worden in het tweede gesprek al 
beantwoord.  
- Een deel van de mentoren worstelt met 
verbreding van het onderwerp tijdens de 
bijeenkomsten.  
- Volgens de coördinatoren is er meer uit het 
programma te halen dan nu het geval is. 

- Mentoren en studenten beter informeren over de 
structuur in opzet van het programma: 1e = verhaal 
van de patiënt, 2e = zorg in kaart brengen; 3e = patiënt 
interviewen over zijn/haar ideeën en verwachtingen 
van de toekomst en hierop reflecteren. 
- De beoogde leeropbrengst verhelderen: ervaring 
opdoen in patiëntencontact (persoonlijke vs. 
professionele rol), oefenen met patiënt-gerelateerde-
communicatie, inzicht in impact chronische 
aandoening, betekenis voor beroepsperspectief. 
- Studenten aansturen op het vinden van patiënten 
met een het dagelijks leven (daadwerkelijk) 
beïnvloedende aandoening – aanscherpen van de lijst 
met mogelijke aandoeningen. 
- Tijdens mentorinstructies meer aandacht geven aan 
belang van verdieping en verbreding, en mogelijke 
werkvormen om dit in de vorm van activerend 
onderwijs uit te voeren; 
- Introduceren van intervisie in de tweede 
mentorbijeenkomst; 

Coördinator 
 

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) 

* 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) 

- Verder brainstormen met studenten over opzet van 
het programma. 

5 Het bezoeken van elkaars patiënt van Patiënt 
en Zorg leverde soms logistieke problemen op. 

Instructie aan studenten over de keuze van patiënten 
is aangepast. Studenten wordt geadviseerd om bij het 
kiezen van een patiënt rekening te houden met de 
afstand.  

- - 

6 Het vinden van geschikte patiënten voor 
Patiënt en Zorg is soms lastig. 

Mogelijkheid onderzoeken om patiënten te werven 
via de poliklinische populatie van de mentoren. Via 
deze weg moet het mogelijk zijn om voldoende 
geschikte en nabij wonende patiënten te werven. 
Contact over mogelijke patiënten met de afdeling 
Revalidatie heeft nog niet het gewenste effect gehad. 

Coördinator 1 

7 Nabespreking van de opdrachten in de 
mentorlessen wordt niet altijd als zinvol 
ervaren. Mentoren hebben behoefte aan 
ondersteuning bij de invulling van de lessen. 

Lesopzet mentorbijeenkomsten verder uitwerken: het 
uitdiepen van de opdrachten met het oog op de 
beoogde leeropbrengst én mentoren meer 
handvatten voor activerend onderwijs geven.  
CEBE vragen om didactische ondersteuning voor het 
mentoronderwijs gericht op het inzetten van 
activerend onderwijs.  

Coördinator 
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 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Niet bij alle keuzevakdocenten was bekend dat 
er in die periode nog een mentorles gepland 
stond. Dit leverde voor sommige studenten 
onduidelijkheid en stress op. 

Communicatie naar studenten en docenten 
keuzevakken aanscherpen. Studenten aanraden al bij 
de start van het keuzevak de datum van de mentorles 
te bespreken. 

Coördinator i.o.m. 
coördinator 
keuzeonderwijs 

2 

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) 

 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Een aantal Informed Consent formulieren was 
zoekgeraakt. Gelukkig is dit opgelost. 

Volgend studiejaar worden de Informed Consent 
formulieren ingeleverd bij de onderwijsbalie. 

- - 

2     

3     

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten,  
 
Dank voor het positieve evaluatiegesprek over het onderwijs binnen de leerlijn PO in studiejaar 2. Wij waren blij verrast over de evaluatieresultaten, met 
name gezien de nieuwe onderwijsopzet van het mentoronderwijs. Jullie opmerkingen over de onduidelijkheid t.a.v. de criteria voor de eindbeoordeling 
en t.a.v. het onderwijs Patiënt en zorg herkennen wij. Inmiddels is in alle Studiewijzers van PO voor 2018-2019 concrete informatie over de 
eindbeoordeling opgenomen. Met het onderwijs Patiënt en zorg gaan wij aan de slag, enkele aanpassingen zijn al doorgevoerd (informatie aan studenten 
over de keuze van een patiënt). Jullie informatie over de WG studievaardigheden voorafgaand aan het Keuze onderwijs was ons niet bekend. In overleg 
met betrokkenen is inmiddels besloten om deze WG te laten vervallen.  
 
Tot slot: Kunnen jullie ons nog helpen aan een of meerdere studenten om verder te brainstormen op het onderwijs Patiënt en zorg? 
 
Vriendelijke groet, Marike de Ruiter en Robert Hulsman 
 


