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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: OVV-2 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 6-12-2018  Toetsuitslag is nog niet bekend.  
 
De coördinatoren geven aan dat blok niet zonder problemen, 
van zowel logistieke als inhoudelijke aard (o.a. wisseling van 
docenten), is verlopen. Ze complimenteert de leden van de JVT 
met de constructieve samenwerking tijdens het blok bij het 
oplossen van knelpunten. 

Coördinator(en): T.M. de Reijke, B. Straver  

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

Docenten: F. de Ree (vaardighedencentrum)  

Studenten JVT/secr. 
onderwijs MFAS: 

Pien Swart, Mabel de Ruit, Paula van Oosten, Sarah 
Lutterman, Sien Mulleners, Senna Diepeveen (secr. 
onderwijs MFAS). Pieter (belangstellend student) 

 

SR: M. Serlé, J. da Silva Voorham  

OC: J. van Lieshout  

Onderwijssupport: L. v.d. Loon, N. Battem, Y.P. Graafsma (verslag)  

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

 

Respons: 224/370 (61%) 
Rapportcijfer: 6,3 (2017/2018 6,4) 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Interessante onderwerpen, m.n. de patiëntcolleges waren heel boeiend. Duidelijke hoorcolleges. 

2 Het snijzaalpracticum en het werkcollege radiotherapie (beeldvorming) werden erg gewaardeerd. 

3 De e-learnings waren waardevol bij het leerproces. 

4 M.u.v. de communicatie via het discussieforum (zie verbeteracties) en niet-gekoppelde deadlines zijn de studenten positief over de 
informatievoorziening via Canvas. Informatie is makkelijk en snel te vinden.  
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Bij het onderwerp oncologie willen de 
studenten graag meer contacttijd om begeleid 
te kunnen oefenen met de leerstof. Ook 
hebben ze behoefte aan een overkoepelend 
college waarin een overzicht van het 
vakgebied wordt gegeven. De coördinatoren 
steunen deze wensen.   
Het blok omvat veel onderwerpen met veel 
diepgang. Als voorbeeld noemen de studenten 
de LUTS-opdracht. Studenten missen hier het 
overzicht. 
Ook bij lymfeklierkanker veel diepgang, veel 
leerstof, weinig overzicht. 
Bij mamma- en prostaatca was het nog wel 
overzichtelijk.  
De coördinatoren geven aan dat door de 
veelheid van onderwerpen de doorgaande lijn 
niet altijd voldoende zichtbaar is. Merendeel 
van vakgebied oncologie in de bachelor zit in 
dit blok, moeilijk om dit goed te doseren. 

Nagaan of er binnen de blauwdruk ruimte is voor 
uitbreiding van contacttijd. 
 
Studiestof herzien, mogelijk moet er studiestof uit, 
moet nadruk op basale principes liggen. “Terug naar 
de tekentafel”. 
 
Introductiecollege uitbreiden. 
 
 

Hoofd bachelor 
 
 
Hoofd + coördinatoren 
 
 
 
Coördinatoren 

1 
 
 
2 
 
 
 
2 

2 Bij meerdere ZSO’s was de geraamde 
studielast niet in overeenstemming met de tijd 
die studenten feitelijk nodig hadden. 
Dit was bijvoorbeeld het geval bij het ZSO 
Hoesten. Bij het college na dit ZSO bleek niet 
al het geleerde noodzakelijk, demotiverend 
voor studenten. 

Studielast ZSO Hoesten herzien. 
 
JVT zal ervaren studielast per ZSO  inventariseren en 
doorgeven aan hoofd bachelor. 

Coördinatoren 
 
JVT 

2 
 
1 

3 Studenten geven aan dat de tentamenvragen 
niet altijd aansloten bij de leerstof, m.n. gold 

Relatie tussen ZSO’s, leerstof en toetsvragen 
onderzoeken en waar nodig onderdelen aanpassen. 

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) 

dit voor de 2e iRat/tRat. Ook is bij ZSO’s niet 
altijd duidelijk welke delen van de studiestof 
essentieel zijn voor de toetsing. Bij iRAT/tRAT 
ontbreken colleges om de kern van de stof te 
verduidelijken. Studenten geven aan dat zij 
zich goed hebben voorbereid op TBL2, met 
desondanks slechte resultaten. Coördinatoren 
kunnen dit niet verklaren uit de kwaliteit van 
de vragen en de leerstof. Studenten geven aan 
dat ze bij veel vragen twijfelden ondanks een 
goede voorbereiding. De studenten ervaren de 
studielast van de 2e iRAT/tRAT als erg hoog. 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Studenten hebben wisselende ervaringen met 
practica in vaardighedencentrum. Begeleiding 
en feedback wisselen sterk. 

Docenten vaardighedencentrum ontwikkelen in 
samenspraak met studenten een evaluatieformulier 
waarmee ze na ieder practicum directe feedback 
verzamelen waarmee ze hun onderwijs kunnen 
verbeteren. 

Docenten 
vaardighedencentrum 

4 

2 De studenten geven aan dat het verschil 
tussen een werkcollege en een hoorcollege 
niet altijd duidelijk is. Bij sommige docenten is 
veel en prettige interactie met studenten, zij 
weten bij de activering van studenten de juiste 
toon te vinden. 

Zoeken naar goede vormen van interactie. De 
vraagstelling en de toon zijn hierbij belangrijk. 
Best practices verzamelen. 

Hoofd bachelor 2 

3 Docenten, coördinatoren en studenten zijn 
nog niet tevreden over de responsiecolleges. 
Inhoudelijke vragen uit het discussieforum 

Er is een plan ontwikkeld voor responsiecolleges, door 
hoofd bachelor i.s.m. CEBE en JVT. Binnenkort wordt 
dit in een aantal blokken uitgevoerd. De JVT zal 

Hoofd bachelor i.s.m. CEBE 
en JVT 

4 
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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) 

zouden hier aan de orde moeten komen. Een 
responsiecollege voorbereiden kost docenten 
veel tijd, maar de opkomst van studenten is 
vaak erg laag. Studenten hebben wisselende 
ervaringen, soms lijken responsiecolleges nog 
te veel op een hoorcollege, soms worden 
vragen niet voldoende beantwoord. De 
responsiecolleges zijn soms ongunstig 
geroosterd. 

toezien op uitvoering en feedback. Voorkomen moet 
worden dat het toch een hoorcollege wordt. Van de 
responsiecolleges worden geen video-opnames 
gemaakt. 

4 Studenten geven aan bij de eindtoets nog 
geen goed zicht te hebben op details over 
antwoorden op de deeltoets. Hierdoor 
ontbreekt een leereffect en maken zij bij de 
eindtoets wellicht dezelfde fout als bij de 
deeltoets. 

Onderzoeken toetsbespreking deeltoets tijdens 
responsiecollege. Ervaringen hiermee tot nu toe zijn 
nog niet positief. 

Hoofd bachelor i.s.m. CEBE 
en JVT 

4 

5 Voor studenten is niet altijd duidelijk waarom 
vragen wel of niet verwijderd worden uit een 
toets. Bij sommige blokken is een uitvoerig 
document hierover beschikbaar, hierover zijn 
studenten positief. Voor studenten is vooral 
belangrijk dat zij bij een afwijzing van een 
bezwaar een onderbouwing krijgen, om 
hiervan te kunnen leren. 
 
Coördinator geeft aan dat studenten ook de 
vaardigheid moeten leren om besluiten te 
accepteren. Het voert te ver om over alle 
details over discussie en besluitvorming te 
communiceren met studenten.   

Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
efficiënte communicatie met studenten over 
toetsvragen en helder communiceren over de 
geldende procedures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofd bachelor 2 
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 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 (Spel)fouten in toetsen, m.n. 1e iRAT/tRAT. Dit 
is een vakoverstijgend probleem. Op 
verschillende momenten loopt het proces van 
toetsvragen maken en toetsen samenstellen 
nog onvoldoende. Door te late aanlevering van 
toetsvragen loopt de screening van 
toetsvragen vertraging op of gebeurt deze 
onvoldoende. Door correctie van vragen 
ontstaan soms weer nieuwe fouten die niet 
tijdig ontdekt worden. De eerste blokken na 
de zomervakantie lijden eronder dat tijdens de 
zomer veel mensen op verschillende 
momenten afwezig zijn.  
In oude proeftoetsen staan soms nog fouten. 

Planning aanpassen. Toetsen voor eerste blok in het 
studiejaar moeten voor de zomervakantie klaar zijn. 
Toetsprocedure aanscherpen en communiceren. 
 
Fouten verwijderen in oude proeftoetsen.  
 

OT+SR+OS 1 

2 De communicatie met de coördinatoren en de 
onderwijsadministratie via Canvas 
(discussieforum en DSSD) loopt nog niet goed. 
De coördinatoren geven aan last te hebben 
van ruis doordat naast inhoudelijke vragen ook 
veel vragen van organisatorische aard op het 
forum stonden. Hierdoor waren zij niet altijd 
in staat inhoudelijke vragen tijdig te 
beantwoorden. Als gevolg hiervan stuurden 
studenten ook vragen aan de coördinatoren 
via hun persoonlijke mailaccount, waardoor de 
situatie nog onduidelijker werd. Ook vragen 
via DSSD werden niet altijd goed of tijdig 
(streven DSDD 5 werkdagen) beantwoord. Een 
van de doelen van het discussieforum is dat 

Duidelijke afspraken maken voor alle blokken wie 
(coördinator, blokondersteuner, 
onderwijsadministratie, ….) welk type vragen op het 
discussieforum beantwoordt. 
Idee SR: binnen discussieforum verschillende kopjes 
maken waardoor  coördinatoren zich kunnen 
concentreren op inhoudelijke vragen.  
 
Like-systeem promoten. Onderwerpen/vragen met 
veel ‘likes’ komen terug in responsiecollege 
(onderdeel van plan responsiecolleges). Na 
kerstvakantie dit systeem opnieuw actief onder de 
aandacht van studenten brengen. 
 

Hoofd + SR+ JVT + OS 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) 

 

studenten onderling elkaars beantwoorden. 
Dit gebeurt nog te weinig. 
bij RA-3 lijkt de triage beter te verlopen. De 
blokondersteuner geeft aan dat bij 
bijvoorbeeld WDD-1 veel vragen op het 
discussieforum logistiek van aard waren en 
dus eigenlijk via DSSD gesteld moeten worden.  

De JVT zal ook tijdens blokken gevraagd en 
ongevraagd terugkoppeling geven aan het hoofd 
bachelor over de communicatie met coördinatoren en 
de onderwijsadministratie. 
 

3 Antwoordmodellen en powerpoints vaak laat 
beschikbaar voor de studenten.  

Slides van colleges voorafgaand publiceren, vinden 
studenten heel prettig. Goede ervaringen mee 
opgedaan in andere blokken.  

Coördinatoren 2 

4 De coördinatoren geven aan dat het 
demotiverend is voor docenten als studenten 
zelf hun werkcollege kiezen en niet het 
werkcollege bezoeken waarvoor ze zijn 
ingedeeld. Hierdoor varieert de groepsgrootte 
enorm wat de kwaliteit van onderwijs 
(interactie) niet ten goede komt en waardoor 
docenten soms met een zeer kleine groep 
studenten worden geconfronteerd.  

Nadenken over oplossing voor vrije keuze 
werkcollege. 

Hoofd bachelor 2 

 

Ondanks meerdere logistieke problemen is het onderwijs in OVV-2, studiejaar 2018-2019, redelijk goed verlopen. De inzet van de 
jaargroepvertegenwoordiging werd zeer gewaardeerd en de punten voor verbetering zullen voor zover van toepassing op de coördinatoren en docenten 
meegenomen worden voor 2019. 


