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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: OVV-1 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 11-12-2018  Gabor Linthorst doet oproep aan studenten om via hun 
netwerken studenten te werven die interesse hebben om 
tegen betaling op korte termijn 10 à 15 uur te besteden aan 
het verder ontwikkelen van ZSO’s.  
 
Gabor Linthorst vermeldt dat twee studenten tijdens hun 
eerste stage dankzij de BSL-training in OVV-1 konden bijdragen 
aan een succesvolle reanimatie. 

Coördinator(en): I.M. de Graaf, P.E.Habets  

Docenten: A.S. van Trotsenburg, K. Oostrom, M. Nicolaou  

Studenten JvT/SR: C. v.d. Meer, J. Koopman, J. Zuurbier, (JVT) S. 
Diepenveen (secr. onderwijs MFAS) + 2 
belangstellende studenten 

 

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: M. Abbou  

Onderwijssupport: H.B. Lont (CEBE), Y.P. Graafsma (verslag)  

Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

Respons: N=307 
Rapportcijfer: 7,7 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Passie, kwaliteit, betrokkenheid en enthousiasme van coördinatoren en docenten. Interessante stof. 

2 Kwaliteit, opbouw, niveau, aansluiting en interactiviteit van al het contactonderwijs (HC, KC, WC, TBL en practica). Ook de begeleiding in de snijzaal 
werd positief gewaardeerd. 

3 ZSO’s embryologie 1,2 en 3 en Anatomie 1 en 3 (= E-learnings met formatieve feedback). Deze wijze van feedback wordt ook bij andere blokken 
gewaardeerd. 

4 Deel- en Eindtoets; aansluiting op studiestof, duidelijkheid van de vragen en duidelijkheid over wat de studenten konden verwachten Deze items 
scoren goed op de student-evaluatie (range: 3.4 – 3.6) 

5 Docenten en coördinatoren reageerden snel via CANVAS en de coördinatoren waren laagdrempelig benaderbaar, ook in persoonlijk contact. 

6 Indrukwekkend en inspirerend eerste patiëntcollege met zwangere. 

7 Bij de introductie van het practicum Lichamelijk onderzoek werden de spelregels expliciet benoemd. Dit zorgde voor een veilige sfeer. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 De inrichting van CANVAS scoort een 3.2 met een 
grote spreiding van 1 tot 5.  
Studenten vinden het onduidelijk waar ze wat 
moeten zoeken; vooral een overzicht van alle 
deadlines. Dit betreft specifiek deadlines voor de 
leerlijnen PO en AV. Deze deadlines zijn op verzoek 
van de studenten in de loop van het blok op Canvas 
geplaatst. 
 
Ook hebben studenten behoefte aan een overzicht 
van ‘wat moet je nu leren’. 
Ook wordt een WC ‘introductie CANVAS’ geopperd 
door een enkele student.  
De overzichten ‘wat moet je nu leren voor elke 
toets‘ en ‘welke deadlines zijn er voor de leerlijnen 
AV en PO’ staan allen in de betreffende 
studiewijzers, maar dit zijn grote pdf-documenten. 
 
Omdat niet alle studenten in dezelfde week 
dezelfde (vaardigheden)onderwijs hebben, is een 
indeling van de modules per week onhandig voor 
het vinden van informatie over dit onderwijs. 
 

De coördinatoren OVV1 zullen het overzicht van 
blz. 20/21 uit de studiewijzer (‘wat moet je nu 
leren voor elke toets’) een prominente plaats 
geven op CANVAS bij het stukje Algemeen zodat 
dit niet in de pdf van de studiewijzer opgezocht 
hoeft te worden. 
 
Daarnaast zullen de coördinatoren bij de 
verschillende contactmomenten in de 1ste en 2de 
week van het blok expliciet stilstaan bij CANVAS 
(bijv. bij aanvang en na afloop van een college). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoeken welke mogelijkheden Canvas biedt 
om het individuele rooster te koppelen aan de 
informatie binnen modules. 

Coördinatoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinatoren/ICTO 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 Voor het embryologie onderwijs is er vraag naar: 
- WC bij embryologie 3 zoals ook bij embryologie 1 
en 2 wordt gedaan 
- Meer contacttijd (HC) embryologie 

T.o.v. vorig jaar hebben we m.b.t. het embryologie 
onderwijs: 
- formatieve feedback toegevoegd aan de e-
learnings Embryologie 1, 2 en 3. Na twee keer fout 

Coördinator/docent/roostering 2 
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Studenten ervaren de integratie van onderwijs over 
embryologie met klinische praktijk als leerzaam en 
stimulerend en zien dit ook graag in een te 
ontwikkelen WC embryologie 3. 
 

beantwoorden van een vraag krijgt de student het 
juiste antwoord al tijdens het doorlopen van de e-
learning te zien. 
- Een gecombineerd/geïntegreerd WC 
embryologie/onduidelijk geslacht gegeven in week 
7 na het maken van de ZSO Embryologie 3. 
 
We zullen een ‘ standaard’ WC embryologie 3 
inroosteren waarin alleen aandacht is voor vragen 
rondom de ZSO Embryologie (analoog aan WC 
embryologie 1 en 2). 
Daarnaast zal de tijd van de WC’ s embryologie 1,2 
en 3 van 45 min naar 60 minuten gaan. 
 
Een ‘traditioneel HC embryologie’ past o.i. niet 
binnen de visie van Epicurus (o.a. leervragen van 
de student staan centraal, samenwerkend leren, 
motiverend leren). 
Het leereffect van een HC is voor de student zeer 
beperkt en literatuur heeft  laten zien dat het 
leereffect voor de student het grootst is als stof 
‘blended’ wordt aangeboden; 
- eerst zelf aan de slag middels  bv een e-learning 
(=ZSO) 
- daarna gelegenheid tot extra uitleg a.d.h.v. 
vragen van de student (=WC)  
- en als laatste verdieping middels samenwerkend 
leren a.d.h.v. casuïstiek  (Prac)  
(o.a. Leerboek Biggs & Tang en metareviews van 
Hattie, Schneider & Preckel, etc.). 
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De tentamenvragen die betrekking hebben op de 
leerdoelen embryologie worden door de 
studenten goed gemaakt en bevestigen dat de 
leerresultaten goed zijn en de leerdoelen behaald 
worden. 
 

3 Een drietal ZSO’s scoort laag bij de evaluatie:  
- Seksuele gezondheid (bijbehorende website wordt 
als onduidelijk ervaren); 
- Sugar vs. Fat; 
- Obesitas soc. cult. invloeden en stigma 

Verbeteren ZSO’s, in samenspraak met de JVT. 
 
Studenten werven om tegen betaling ZSO’s verder 
te ontwikkelen. 
 

Coördinator/docent/student 
 
HB i.s.m. MFAS 
 
 

2 
 
1 
 

4 Studenten vinden de bijdrage van het thema 
obesitas aan het blok te groot bevonden. De ZSO’s 
bij dit thema scoren laag en studenten vinden dat 
er veel herhaling in geheel van ZSO’s, TBL, colleges 
over obesitas is, waardoor het onderwijs over het 
thema als weinig uitdagend wordt ervaren en de 
studielast laag in vergelijking met andere thema’s. 
 
T.o.v. vorig jaar (1 volle week obesitas in week 6) 
hebben de coördinatoren de laatste 4 weken van 
het blok volledig herzien m.b.t. de verdeling 
ontwikkeling kind/obesitas/groei en puberteit. 
Enerzijds om de studielast in de laatste 4 weken van 
het blok gelijkmatiger te verdelen en anderzijds om 
het thema obesitas te verdelen over meerdere 
weken. Het sociaal-geneeskundig perspectief wat 
a.d.h.v. het thema obesitas wordt besproken 
vinden de coördinatoren belangrijk en passend 
binnen het blok.  

Onderzoeken of aantal uren kan verschuiven van 
het thema obesitas naar embryologie (zie punt 2). 
 
Thema obesitas herzien. 
 
Verbeteren ZSO’s, in samenspraak met de JVT. 
 
 
 

Coördinatoren/docenten/HB 
 
 
Coördinatoren/docenten 
 
Coördinator/docent/student 

2 
 
 
2 
 
2 

5 Modelantwoorden ZSO’s zijn soms handgeschreven 
en zeer beknopt. 

Handgeschreven modelantwoorden worden niet 
meer gebruikt. Deze worden vervangen door 

Docent/coördinatoren 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) 

duidelijk leesbare en getypte modelantwoorden 
per ZSO. 

6 Studenten geven aan dat links in digitale informatie 
niet altijd meer werken, ondanks dat deze gecheckt 
worden bij het ontwerpen van het blok. 

Links kort voor start van het blok nogmaals 
checken. 
 
Studenten JVT melden niet-werkende links direct 
aan de coördinatoren/docenten. 

Coördinatoren 
 
JVT 

2 
 
1 

7 De toetsuitslag is nog niet bekend, ondanks dat de 
termijn verstreken is.  Studenten hebben behoefte 
aan duidelijkheid, ook met het oog op de 
herkansing op 4-1-2019. 

Gabor Linthorst zal zich maximaal inspannen om 
publicatie van de uitslag uiterlijk vrijdagmiddag 14 
december te realiseren en zal dit (laten) 
communiceren naar de studenten. 

Hoofd 1 

8 Studenten ervaren de tentamenvragen als ongelijk 
verdeeld over de leerstof en vinden het soms lastig 
om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.  

Toetsmatrijs publiceren op Canvas, zodat 
studenten zicht hebben op verdeling leerstof en 
leerdoelen over de vragen bij de verschillende 
toetsen. 

Coördinatoren 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Inrichting CANVAS (zie hierboven bij blok specifieke 
verbeteracties). 

Bij de evaluaties van de volgende blokken 
aandachtspunten m.b.t. Canvas actief opvragen en 
waar nodig verbeteracties t.a.v. de standaard 
inrichting van CANVAS opstellen en (laten) 
uitvoeren.  

HB/ICTO 
 

2/3 

2 Studenten ervaren ZSO’s als minder nuttig als de 
inhoud niet aansluit op de leerdoelen en als tijdens 
het bijbehorende college het ZSO grotendeels 
opnieuw wordt behandeld.  

Afstemmen leerdoelen op inhoud van ZSO’s. 
 
Bevorderen van interactief, uitdagend onderwijs 
tijdens de colleges waarbij wordt gefocust op het 
toepassen van het geleerde in de ZSO.  

Coördinatoren/docenten 
 
HB 

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) 

 

* 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 Webcolleges staan pas laat op CANVAS Onderzoeken met ICTO of webcolleges eerder kunnen 
worden geplaatst. 

HB 3 

2 De Eindtoets op vrijdagavond van 19.00-21.30 
wordt als enorm vervelend ervaren. De 
opleiding heeft hier geen invloed op en kan 
behalve zo vroeg mogelijk toetsdata 
reserveren bij de UvA geen actie ondernemen.  

n.v.t., constant aandachtspunt bij opleiding Roostering/HB/Coördinator 4 

Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten, 

Namens alle docenten en betrokkenen van OVV-1 willen we jullie heel hartelijk danken voor de feedback. We zullen jullie opmerkingen en 

verbeterpunten gebruiken om OVV-1 voor het aankomende jaar weer te verbeteren en aan te passen. 

Onderstaand een korte samenvatting van de verbeterpunten: 

- Canvas: we zullen een overzicht (‘wat moet je nu leren voor elke toets’) een prominente plaats geven op CANVAS bij het stukje Algemeen. En we 

zullen samen met ICTO onderzoeken welke mogelijkheden Canvas biedt om individueel te roosteren. We zullen de toetsmatrijs publiceren op 

Canvas, zodat jullie de verdeling kunnen zien van leerstof en leerdoelen over de vragen bij de verschillende toetsen.  

- We zullen een ‘ standaard’ WC embryologie 3 inroosteren waarin alleen aandacht is voor vragen rondom de ZSO Embryologie. Daarnaast zullen 
we de tijd van de WC’s embryologie 1,2 en 3 van 45 minuten naar 60 minuten aanpassen. 

- We zullen het thema obesitas herzien, en onderzoeken of een aantal uren van het thema obesitas kan verschuiven naar embryologie. 
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We vonden het erg fijn om te horen dat jullie tevreden waren over de passie, de kwaliteit, de betrokkenheid en het enthousiasme van coördinatoren en 
docenten. En dat de behandelde stof Interessant was voor jullie. We zullen dat zeker voor het volgende jaar behouden, en we zullen wederom ons best 
doen om interessante patiënten met indrukwekkende verhalen te vragen voor de patiëntcollege.  
 
We willen jullie ook complimenten geven voor jullie enthousiasme en betrokkenheid. We zien uit naar een prettige samenwerking om de ZSO’s te 
verbeteren, en wensen jullie veel succes met het vervolg van jullie studie. 
 
Dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Petra en Irene 
 


