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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: RA-3 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 15-1-2019  Omdat Gabor Linthorst weekcoördinator is van RA-3 heeft hij 
het technisch voorzitterschap overgedragen aan Paul van 
Trotsenburg. 
 
Gabor Linthorst nodigt studenten uit om tegen betaling samen 
met docenten onderdelen van het onderwijs van RA-3 te 
herzien en verzoekt de JVT om deze oproep te publiceren. 
Eerdere oproepen bij andere blokken zijn succesvol gebleken. 

Coördinator(en): D.K. Bosman (afwezig), E.C. de Jong  

Docenten: G.E. Linthorst (weekcoördinator)  

Voorzitter: A.S. van Trotsenburg (technisch voorzitter)  

Studenten JvT/SR: P. Swart, P. van Oosten, M. de Ruit, S. Lutterman, S. 
Mulleners, J. vd Velde, S. Diepeveen (secr. onderwijs 
MFAS) 

 

SR: M. Serlee  

OC: J. Snoek  

Onderwijssupport: -  

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

 

Respons: 185/324 = 57% 
Rapportcijfer: 7,0 (6,5 in 2017-2018) 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Het blok is inhoudelijk interessant en er zijn veel goede colleges.  

2 Studenten zijn positief over de docenten. 

3 Studenten waarderen de e-learnings. 

4 Werkcolleges van 45 minuten worden gewaardeerd, bij langere werkcolleges is het moeilijk om de aandacht goed vast te houden. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 In de eindtoets zaten veel spelling- en 
grammaticafouten, waardoor studenten 
geïrriteerd raakten, maar soms ook de vraag 
niet meer begrepen.  
De coördinator geeft aan dat soms taalfouten 
ontstaan door wijzigingen in vragen.  
De SR geeft aan over dit onderwerp al in 
gesprek te zijn met de opleiding.  
De aanwezige docenten en coördinatoren 
delen de zorg van de studenten. 

Terugkoppelen aan Team Toetsen en vooral docenten 
dat kwaliteit van de vraagstelling omhoog moet en 
goed moet worden bewaakt.  

Coördinator 2 

2 Voor ZSO malabsorptie was onvoldoende tijd, 
docent gaf desgevraagd aan dat opgegeven 
literatuur niet tot de leerstof behoorde. 

Literatuurlijst herzien, moet passen bij de leerdoelen. Coördinator 2 

3 ZSO insectensteek werd niet nuttig gevonden, 
veel overlap met contactonderwijs. 

ZSO insectensteek herzien. Coördinator 2 

4 Onderwerp reuma werd onoverzichtelijk 
aangeboden, veel ziektebeelden, weinig 
introductie.  

Tip van studenten: structuur aanpassen, beginnen 
met ziektebeeld, daarna casuïstiek. 
Gabor nodigt studenten uit om tegen betaling 
onderwijs samen met docent aan te passen.  

Coördinator i.s.m. 
studenten 

1 

5 De slides van week 6 stonden te laat online en 
de weekcoördinator reageerde onvoldoende 
op vragen van studenten hierover.  

Weekcoördinator aanspreken op gemaakte 
afspraken. 

Coördinator i.s.m. hoofd 
bachelor 

1 

6 College parasieten (week 6) was overvol. 
Collegestof stond niet in leerdoelen, maar er 
waren wel relatief veel vragen over in 
tentamen.  

Leerstof aanpassen en in lijn brengen met leerdoelen.  
Nagaan of aantal tentamenvragen in verhouding is. 

Coördinator 2 

7 Werkcollege over motiverende 
gespreksvoering (“patiënt centraal bij 

Opzet van WC bekijken en waar mogelijk aanpassen. Coördinator 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) 

diabetes”) duurde 2 uur, werd als langdradig 
ervaren en kan volgens studenten korter. 

8 Onderwijs over diabetes en etniciteit kan 
beknopter (HC, WC en ZSO), bevat overlap 
met RA-1 en leverde ondanks omvang in 
onderwijs slechts 2 tentamenvragen op. 

Onderwerpen diabetes en etniciteit compacter 
behandelen en verhouding tussen onderwijstijd en 
tentamenvragen aanpassen. 

Coördinator 2 

9 Leerdoelen in de studiewijzer zijn vaak niet 
specifiek genoeg. Genoemde onderwerpen: 
IBD, malabsorptie, parasieten. 

Leerdoelen kritisch bekijken en waar nodig herzien. 
 

Coördinator 2 

10 Week 2 en 5 zitten erg vol. Het onderwerp 
ileus was verplaatst zodat de verdeling van de 
leerstof beter was dan vorig jaar, naar de 
ervaring van herkansers. 

Verdeling leerstof herzien waar mogelijk, rekening 
houdend met de studielast. 

Coördinator 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 In de tentamenvragen komt de literatuur uit 
de ZSO’s weinig aan bod. Veel studenten 
ervaren dat het volgen van colleges en het 
bestuderen van bijvoorbeeld  Athena 
Summaries voldoende is om een tentamen 
met een voldoende af te sluiten. Verhouding 
tussen colleges en literatuurstudie in de 
toetsvragen lijkt voor studenten soms onjuist, 
hetgeen demotiverend werkt. Probleem doet 
zich ook voor bij andere blokken.  

Meer vragen uit de ZSO’s toevoegen aan tentamen.  Coördinator 2 

2 Veel studenten ervaren dat ze te weinig tijd 
hebben om alle ZSO’s te maken en de 
collegestof te verwerken. Dit demotiveert en 

Roosteropbouw is onderwerp van gesprek tussen 
opleiding en studentenvertegenwoordiging. 

Hoofd bachelor 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) 

 

* 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) 

werkt het gebruiken van commerciële 
samenvattingen in de hand. Overigens zijn er 
ook studenten die ZSO’s wel binnen de 
geschatte tijd kunnen maken. 

3 Powerpoint kort voor HC online zetten 
(publicatie-optie op Canvas), zodat studenten 
slides tijdens college kunnen gebruiken en 
slides kunnen gebruiken bij maken 
vervolgopdrachten.   

Verzoek is al eerder besproken met docenten, maar 
publicatie-optie op Canvas (vooraf tijdstip opgeven 
dat powerpoint opengezet wordt) nog niet. Dit 
vergemakkelijkt het publiceren van de slides voor 
studenten en komt tegemoet aan de wens van 
studenten. 

Coördinator / hoofd 
bachelor 

1 

4     

5     

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Studenten ervaren het als lastig om op het 
evaluatieformulier met terugwerkende kracht 
aan te geven hoe ze ZSO’s waarderen. 

Evaluatieformulier waar nodig herzien. Coördinator 2 

2 Zij-instromers moeten RA-3 maken, maar 
mogen irat/trat niet doen. Ze krijgen hiervoor 
wel het cijfer 0. Meldingen hierover zijn nog 
niet goed opgepakt. 

Uitzoeken hoe dit gerepareerd kan worden. Hoofd bachelor 1 

3 Voor herkansers en zij-instromers staan 
toetsen niet altijd open op het 
tentamentijdstip. 

Werkproces aanpassen. Hoofd bachelor i.s.m. 
dienstencentrum 

1 

4     

5     
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Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

De coördinator vond het zeer prettig om te vernemen dat de studenten het blok Regulatie en Afweer 3 interessant en stimulerend vonden. Ondanks 
meerdere verzoeken aan de weekcoördinatoren, zijn in sommige weken de presentaties te laat op Canvas geplaatst. Dit blijft een punt van aandacht.  
Week 2 en week 5 worden als zeer vol ervaren. De coördinatoren zullen met  de weekcoördinatoren overleggen wat daar aan gedaan kan worden. De 
opmerkingen met betrekking tot de toetsen, zowel taalkundig als inhoudelijk, worden zeker ter harte genomen en zullen worden teruggekoppeld aan de 
makers van de toetsvragen. Bovendien zal de coördinator volgend jaar meer aandacht besteden aan de toetsen.  


