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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Bachelorthesis 

Jaargang: 2017–2018 en 2018–2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 13-12-2018  Door de verschuiving van het programmaonderdeel in het 
nieuwe curriculum worden zowel de bachelorthesis van 2017–
2018 als die van 2018–2019 tijdens deze evaluatiebijeenkomst 
besproken. 
 

Coördinator(en): C.J. Fijn van Draat, F.M. Hochstenbach  

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: JVT: E. Bakker, L. van Dijk, M. Jarings, E. Lap; secr. 
onderwijs MFAS: S. Diepeveen; SR: L. van Veen, S. 
Evers 

 

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst  

OC: J. van Lieshout (ook JVT)  

Onderwijssupport: OA: R. Scheffer, R. Dokter; CEBE: H.B. Lont, Y.P. 
Graafsma (verslag) 

 

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

 

Respons: 2017–2018, n = 47; 2018–2019, n = 69 
Rapportcijfer: 2017–2018, 7; 2018–2019, 6,7. 
 
De nieuwe workflow in OnStage, die slecht functioneerde voor alle gebruikers 
en de studenten veel stress bezorgde. 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Ondanks dat veel studenten het gevoel hebben in het diepe te worden gegooid bij hun thesis, ervaren ze de periode achteraf als zeer leerzaam en 
uitdagend. 

2 De studenten waarderen de begeleiding door PI’s en dagelijks begeleiders. 

3 De beoordelingsformulieren zijn duidelijk en staan ter inzage gepubliceerd op Canvas. 

4 Ook bij de Epicurusstudenten is waardering voor de e-learning van de Medische bibliotheek en de groepsessies in de TBL-zaal. 
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5 Consensusbijeenkomsten voor vaststellen van het eindcijfer indien de twee beoordelingen ver uiteen liggen of één van de twee onvoldoende is. 

6 De inloopspreekuren en het contactonderwijs van de coördinatoren worden gewaardeerd. 

7 De Epicurusstudenten waarderen de nieuwe opzet om in korte tijd fulltime aan de thesis te werken. 

 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De nieuwe workflow in OnStage had 

kinderziekten waarvan alle gebruikers  
studenten, begeleiders, AMC seniortutoren 
(PI’s en hoogleraren), onafhankelijke 
beoordelaars, medewerkers van de 
Onderwijsadministratie en de coördinatoren 

 ernstige hinder ondervonden. Sommige 
studenten leden hier financiële schade door. 
Door de problemen zijn de eindcijfers niet 
bekend binnen de in de OER gestelde 
deadline. De coördinatoren, PI’s en OA 
hebben veel extra tijd moeten besteden aan 
beoordeling en administratie.  
De datum van de herkansing blijft staan, maar 
in individuele gevallen kan deze in overleg met 
de examencommissie worden uitgesteld. Er 
zijn veel zorgen onder studenten die nog geen 
beoordeling hebben ontvangen. 
Ook Curius+ studenten die hun thesis niet 
voor begin juli 2018 hadden ingeleverd, 
kwamen door de overgang van Blackboard 
naar OnStage in soms ernstige problemen. 

Een functionele workflow inrichten die tevoren 
uitvoering is getest en goedgekeurd door gebruikers  
zoals de coördinatoren.  Vooral de inlog van 
gebruikers en de beoordelingspagina’s behoeven 
speciale aandacht. 
 
Studenten via Canvas informeren over besluiten t.a.v. 
beoordeling en administratieve afhandeling. 

Opleidingsdirecteur 
 
 
 
 
 
OA 

1 
 
 
 
 
 
4, gedaan 
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2 De inrichting van de nieuwe workflow  van de 
Bachelorthesis in OnStage behoeft nauwe 
samenwerking tussen onder meer ICTO en de 
coördinatoren.  De inrichting van de 
beoordelingspagina’s is echter eenzijdig door 
ICTO verricht en zonder uitvoerig vooraf te 
testen. Aanpassingen moesten maar reactief 
volgens het “piep”-systeem verlopen.  Voor 
Curius+ werd de beoordeling via OnStage in 
augustus 2018 opgegeven en voor Epicurus in 
december 2018; als noodoplossing moeten 
deze handmatig verlopen via spreadsheets, 
een uiterst tijdrovende opgave. 

Een betrouwbare en pro-actieve samenwerking 
tussen ICTO en de coördinatoren bij de inrichting van 
een functionele workflow. 

Opleidingsdirecteur 1 

3 Meer duidelijkheid wordt gevraagd over de 
onderzoeksmethode die hoort bij het 
beantwoorden van een onderzoeksvraag.  Bij 
welke klinische vraag hoort een beknopt 
systematisch review en wanneer volstaat een 
narratief review? Preklinische vragen worden 
meestal beantwoord in een narratief review, 
maar aan welke voorwaarden dient een 
narratief review te voldoen?  Welke 
elementen van een beknopt systematic review 
dienen studenten te gebruiken bij empirisch 
onderzoek? Ook bij begeleiders leven vragen 
over een narratief review. 

Opstellen van instructies bij het selecteren en 
uitvoeren van de onderzoeksmethode en het 
schrijven van een beknopt systematic review, een 
narratief review en empirisch onderzoek.  
Informatie toevoegen aan studiewijzer, maar ook 
begeleiders informeren. 

Coördinatoren met advies 
van de docenten Klinische 
epidemiologie en de 
Medische bibliotheek. 

2 

4 Verschillende studenten meldden dat hun 
directe begeleider afwezig was in de 
voorlaatste of laatste week van de 
Bachelorthesis vanwege de herfstvakantie. 

Studenten en begeleiders bij de start van de 
Bachelorthesis adviseren rekening te houden met de 
herfstvakantie bij het opstellen van de planning. 

Coördinatoren 2 

5 De studenten zien graag dat het onderwijs 
over wetenschappelijk schrijven en 

In het nieuwe rooster het hoorcollege Presenteren 
vervroegen naar week 6. 

Coördinatoren 2 
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presenteren eerder in het blok worden 
gegeven. 

6 Voor studenten was niet duidelijk dat de 
groepssessies in de TBL-zaal in week 5 over de 
zoekstrategie en critical appraisal een 
herkansing was voor studenten die de 
groepssessies in week 1 of 2 hadden gemist of 
voor studenten die vragen hadden over dit 
onderwerp n.a.v. het Rapport dat ze in week 4 
hadden besproken met hun begeleider. 

Opzet groepssessie verduidelijken in de studiewijzer. Coördinatoren  2 

7 Niet voor alle studenten was het mogelijk de 
presentatie van hun thesis in week 8 te 
houden. 

Presentatie na week 8 is mogelijk. Advies is om 
presentatie wel op te stellen en voor te bereiden 
tijdens de Bachelorthesis. Deze mogelijkheid 
vermelden in de studiewijzer. 

Coördinatoren  2 

8 Slechts weinig begeleiders bezochten 
geplande voorlichtingsbijeenkomsten in 
augustus, voorafgaand aan de Bachelorthesis. 
Thesisbegeleider zijn behoeft positieve 
aandacht. 

JVT organiseert verkiezing van top-5 van begeleiders, 
op basis van evaluatie. Gabor Linthorst verzorgt 
symbolische prijs en regelt publicatie op intranet. 

Hoofd bachelor i.s.m. JVT 1 

9 Ondanks dat het beschreven staat in de 
studiewijzer, zijn er veel vragen over het 
format van de thesis. 

Extra aandacht geven aan veel voorkomende vragen 
over het format tijdens colleges. 
Informatie over format toevoegen aan de informatie 
voor begeleiders. 
 

Coördinatoren 2 

10 Gabor Linthorst werpt de vraag op of 
studenten het zinvol vinden om een 
studentmentorsysteem op te zetten waarbij 
geselecteerde studenten die hun thesis 
succesvol hebben afgerond peer kunnen zijn 
voor studenten. Het betreft een betaalde 
functie. De aanwezige studenten en 
coördinatoren zijn positief over dit idee. 

Plan voor studentmentorsysteem voor bachelorthesis 
opnemen in plannen Epicurus. 

Hoofd bachelor 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) 

 

* 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]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De e-learning over PubMed zoekstrategieën is 
zinvol, maar voor veel studenten nog moeilijk. 
Het eerder gegeven onderwijs over dit 
onderwerp bij AV in jaar 1 is te lang geleden. 
Studenten die een herkansing van AV hadden 
en hiervoor een literatuursearch moesten 
doen in jaar 2, merkten dat ze hier nu 
voordeel van hadden. 

Onderzoeken of oefening met literatuursearch binnen 
de leerlijn AV in jaar 2 mogelijk is. 

Coördinatoren i.o.m. 
coördinatoren AV 

2 

2 Voor een deel van de studenten is de 
overgang van Keuzevakken en zomervakantie 
naar de Bachelorthesis groot. 

In voorlichting over thesis voordelen van koppeling 
met keuzevak (begeleider, onderzoeksvraag) 
nadrukkelijk benoemen. 

Coördinatoren 2 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Studenten vragen zich af of de lateralisatie van 
afdelingen gevolgen heeft voor de 
mogelijkheid van artsen om AMC seniortutor 
van een thesis te kunnen zijn. De thesis bij de 
opleiding van de VU heeft een heel andere 
opzet. 

Mogelijke knelpunten bespreken met de 
examencommissie. 

Coördinatoren 1 
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Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten, 
 
Hartelijk bedankt voor jullie waardevolle feedback in de studentevaluaties van de laatste Bachelorthesis in Curius+ en de eerste in Epicurus.  Wij zijn blij 
dat jullie de Bachelorthesis achteraf als zeer leerzaam hebben ervaren en dat jullie de nieuwe opzet in Epicurus waarderen waarbij je in een relatief korte 
tijd voltijds aan je thesis kunt werken. 
 
Onze topprioriteit is om een goed functionerende workflow in te laten richten, die gebruikersvriendelijk is voor studenten, directe begeleiders, AMC-
seniortutoren, onafhankelijke beoordelaars, medewerkers van de Onderwijsadministratie en de coördinatoren.  Wij gaan aan de slag om verbeterde 
instructies in de studiewijzer op te nemen bij het selecteren en uitvoeren van de methode die bij een klinische of preklinische onderzoeksvraag hoort en 
bij het schrijven van een beknopt systematic review, narratief review en empirisch onderzoek.  In het nieuwe rooster zullen we het hoorcollege 
Presenteren een week eerder geven in week 6 en zullen we in de nieuwe studiewijzer vermelden dat studenten hun presentatie ook na afloop van de 
Bachelorthesis mogen gegeven indien deze niet in week 7 of 8 op de afdeling van de begeleiders kan worden gegeven. 
 
In de nieuwe studiewijzer zullen we gedetailleerde instructies opnemen over het format van de thesis, de plaats van de tabellen en het vaststellen van de 
omvang (aantal woorden) van de thesis.  We zullen beter uitleggen dat studenten niet alleen in de groepssessies van week 1 vragen mogen stellen aan 
docenten van de Medische bibliotheek en de Klinische epidemiologie, maar ook in week 5 naar aanleiding van discussies met de directe begeleider over 
het Rapport in week 4.  We gaan verbeterde voorlichting geven aan de directe begeleiders vóór de start van de Bachelorthesis en zullen ze vragen 
rekening te houden met de herfstvakantie bij het geven van feedback op de conceptversie van de thesis. 
 
Het Hoofd Bachelor dr. Gabor Linthorst gaat een plan opstellen voor geselecteerde studentmentoren die peer willen zijn tijdens de Bachelorthesis.  
Verder heeft dr. Linthorst de jaarvertegenwoordigers uitgenodigd een verkiezing te organiseren om de top-5 beste begeleiders in het zonnetje te zetten 
met een symbolische prijs. 
 
Met deze suggesties hopen we het komend studiejaar weer een verbeterde Bachelorthesis aan te kunnen bieden aan de nieuwe derdejaars studenten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Hochstenbach 
Karin Fijn van Draat 


