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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Keuzevakken jaar 2 Epicurus 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 27-9-2018  Respons en rapportcijfers: 

 
 
G. Linthorst doet oproep aan studenten die een keuzevak 
hebben gevolgd om samen met de trajectcoördinator te 
werken aan verbetering van het vak. 

Coördinator(en): E.T. van Bavel  

Docenten: M.J.B. van den Hoff  

Studenten JvT/SR: J. van Lieshout, E. Bakker, E. Lap, L. van Dijk (JvT), R. 
van Rhijn, S. Diepeveen (commissaris onderwijs 
MFAS), M. Serlé, J. Da Silva Voorham (SR) 

 

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: E. Wierenga (tevens trajectcoördinator keuzevak)  

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 Door tijdige start kon de logistiek (loting, toewijzing, materiaal beschikbaar etc.) goed worden opgezet. Vrijwel alle studenten konden het vak van 
hun eerste, tweede of derde keuze volgen. 

2 Kleinschalig onderwijs met inzet van heel veel enthousiaste trajectcoördinatoren en docenten. 

3 'Student in charge'-principe bij individueel keuzeonderwijs. 

4 Positieve ervaringen bij diverse trajecten met meelopen in de klinische praktijk (OK, poli, overdracht, snijzaal, etc.). 

Keuzevak N Rapportcijfer

1 : Arts en Topsport 16 8,7

10 : One Health / diergeneeskunde 5 8,8

11 : Revalidatie 15 5,6

12 : Voeding 16 7,1

13 : Individueel traject 9 9,0

2 : Cardiovascular research 17 7,3

3 : Chirurgie 8 8,0

4 : De ontwikkeling van vorm en (dis)functie 12 8,5

5 : Drugs; development, precision 

medicine,recreational use 13 7,8

6 : Global Health in Action 9 8,2

7 : Global Health in Context: Sri Lanka 2 8,5

8 : Imaging in de geneeskunde 22 7,9

9 : Klinische en Experimentele Immunologie 21 7,1

(leeg) 21 7,7

Eindtotaal 186 7,7

Evaluatie keuzevakken Epicurus 2017-2018, samenvatting
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Over het algemeen is het programma te licht 
met te weinig tijdsbesteding. Voor veel 
trajectcoördinatoren was het moeilijk in te 
schatten wat 18 EC vereist. Bovendien was 
een deel van de trajectcoördinatoren 
onvoldoende bekend met het curriculum, 
waardoor soms overlap bestond met eerder 
onderwijs in Epicurus. 
Slechts 22,2% van de respondenten geeft aan 
minimaal 32 uur per week te hebben besteed 
aan het vak. 

Met trajectcoördinatoren werken aan verdere 
uitbouw.  
Inzet: 50% studenten tijdsbesteding 24-40 uur.  

Vakcoörd. => trajectcoörd. 2 / febr 2019 

2 In een zestal trajecten werd het niveau van 
het vak als te laag beschouwd (score <3,0/5). 
De studenten hebben ervaren dat er grote 
verschillen tussen de trajecten was qua niveau 
en vereiste inzet (verplichtingen). 

Met trajectcoördinatoren werken aan meer diepgang, 
uitdaging. 
Inzet: max. 2 trajecten score <3,0 op dit aspect. 

Vakcoörd. => trajectcoörd. 2 / febr 2019 

3 Over het algemeen is toetsing te gemakkelijk 
en is de kwaliteit onvoldoende geborgd (score 
moeilijkheid tentamen 2,7/5). 
Studenten geven aan dat er grote verschillen 
waren in hoeveelheid en niveau van 
beoordelingen/toetsen. 

Analyse toetsresultaten en met trajectcoördinatoren 
werken aan beter niveau toetsing, met aandacht voor 
gelijkwaardig niveau bij alle vakken. 
Inzet: kwaliteitscyclus toetsing op gang krijgen  
Inzet: eindverslagen goed beschikbaar 

Vakcoördinator + TKC 2 / dec 2018 

4 Een enkel traject scoort echt onvoldoende 
over de hele linie, een paar andere krijgen een 
zeventje. 

Met betreffende trajectcoördinatoren plan van 
aanpak opstellen om dit te verbeteren. 
Inzet: geen trajecten met eindscore (rapportcijfer) 
<6,5; max twee projecten met eindscore <7,3. 

Vakcoörd. => trajectcoörd. 2 / febr 2019 

5 Academische vaardigheden (schriftelijk, 
statistiek) blijven soms wat onderbelicht. 

Onder de aandacht brengen bij trajectcoördinatoren, 
geen kernpunt komend jaar. 

Vakcoörd. => trajectcoörd. 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) 

6 Toepassing in de praktijk blijft soms wat 
beperkt. 

Onder de aandacht brengen bij trajectcoördinatoren, 
geen kernpunt komend jaar. 

Vakcoörd. => trajectcoörd. 3 

7 Trajectcoördinator Immunologie wil graag 
input van studenten voor aanpassing van het 
programma. 

J. Lieshout heeft dit vak gevolgd en zal overleggen met 
coördinator. 

Trajectcoördinator 1 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

2     

3     

4     

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 In een enkel geval was commitment 
begeleider bij individueel keuzeonderwijs niet 
goed geborgd. 

Aanpassing procedure/formulier, handtekening 
begeleider vereist 

Vakcoördinator 4, gedaan 

2 Software voor verzamelen voorkeuren van 
studenten t.b.v. loting niet conform AVG. 

Andere software implementeren, heeft aandacht ICTO 1 / begin dec 
18 

3 Huidig aanbod trajecten te beperkt voor 
komend jaar. 
Vergeleken met het keuzeonderwijs in Curius+ 
zijn er nu relatief minder klinische vakken. Dit 
hangt samen met de grotere omvang en duur 
van het keuzeonderwijs in Epicurus. 

Werving extra trajecten, met aandacht voor breed 
aanbod. 
 

Vakcoördinator 4, goeddeels 
gedaan 
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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) 

4 Studenten vragen of het mogelijk is twee halve 
keuzevakken te volgen i.p.v. een lange. 
 

Halve keuzevakken is niet mogelijk, geen actie nodig.   

5 Een enkele student heeft een individueel 
traject in het buitenland gedaan. Dit was een 
waardevolle ervaring, maar was lastig te 
realiseren, o.a. door het ontbreken van een 
netwerk binnen het AMC voor het opdoen van 
buitenlandervaring. 
Over het algemeen vraagt het regelen van een 
individueel traject veel van een student. 

Studenten benaderen die een individueel traject 
hebben gedaan voor het geven van voorlichting aan 
komende cohort. 

Vakcoördinator 1 

6 Studenten zien het keuzevak als een geschikt 
moment voor uitwisseling met andere 
universiteiten (minor). Door de plaats van het 
keuzevak in het studiejaar is dit nu niet te 
realiseren. 

Geen actie mogelijk n.v.t. n.v.t. 

7 Studenten stellen voor om meer onderwijs of 
bijvoorbeeld eindverslag of presentatie in het 
Engels te doen. 

Communiceren dat het trajectcoördinatoren vrij staat 
om (een deel van) het onderwijs in het Engels aan te 
bieden en om verslagen of presentaties in het Engels 
te laten houden. 

Vakcoördinator 2 

8 In de periode van de keuzevakken vallen 
enkele feestdagen.  

Kijken of het mogelijk is om dagen te clusteren, zodat 
er een onderwijsvrije week kan worden gecreëerd. 

Vakcoördinator 2 

Terugkoppeling aan studenten via Canvas 
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De keuzetrajecten zijn over het algemeen organisatorisch goed verlopen, met links en rechts nog wat kinderziekten. De meeste trajecten zijn ook goed 
gewaardeerd door de studenten. De grootste zorg is de studiebelasting en diepgang, die over het algemeen te laag waren. Het lijkt erop dat de meeste 
coördinatoren onderschatten wat er in drie maanden fulltime gedaan kan worden. We gaan de trajectcoördinatoren aansporen hun trajecten steviger te 
maken, meer de diepte in te gaan, overigens zonder het nou allemaal overdreven zwaar te maken voor jullie. Verder zal de kwaliteit van de toetsing 
onderhanden worden genomen.  
We gaan voor 2018/2019 meer trajecten aanbieden.  
Voor de individuele trajecten blijkt dat het model van de student in the lead heel goed werkt, waarbij de organisatie vaak wel wat laat op gang kwam. We 
gaan er beter op letten dat de begeleiders hier hun verantwoordelijkheid nemen.   


