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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: WDD-3 

Jaargang: 2018-2019 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 22-1-2019  Gabor complimenteert de blokcoördinatoren namens het 
management van de opleiding met de opzet en uitvoering van 
dit nieuwe blok. 
 
Als mentor was Gabor positief verrast door de essays van de 
PO-opdracht. Ellen onderschrijft het hoge niveau van de 
essays, mogelijk deels toe te schrijven aan ervaring opgedaan 
bij de bachelorthesis. Ze geeft ook aan dat de betrokken 
psychiaters positief waren over de wijze waarop studenten hun 
presentaties voorbereid en uitgevoerd hebben. 
 
Gabor Linthorst nodigt studenten uit om tegen betaling samen 
met docenten onderdelen van het onderwijs van WDD-3 te 
herzien (ZSA’s, e-learnings) en verzoekt de JVT om deze oproep 
te publiceren. Eerdere oproepen bij andere blokken zijn 
succesvol gebleken. 

Coördinator(en): E.M. Bosnak (Ellen), J.A. Bramer (Jos); L. Westerman 
(onderwijscoördinatie afd. psychiatrie) 

 

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: L. van Dijk, J. van Lieshout (JVT) ; S. Diepeveen (secr. 
onderwijs MFAS) ; S. Evers (SR) 

 

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst (Gabor)  

OC: J. van Lieshout  

Onderwijssupport: U.M. Remer, 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=215 
Rapportcijfer: 7,2 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 De studenten zijn positief over de betrokkenheid van de coördinatoren. Vooral coördinator Bosnak was veel aanwezig bij contactonderwijs en was 
laagdrempelig benaderbaar. 

2 De werkcolleges van Odekerken werden goed gewaardeerd. 

3 De practica psychiatrie waren interessant, het was zinvol om samen filmpjes te bekijken en te bespreken. 

4 De ZSA’s in week 5+6 sloten goed aan bij de colleges en de leerdoelen waren duidelijk. 

5 De studenten waarderen de onderwijsvormen en de interdisciplinaire benadering van Verslaving: goede ZSA’s en goed afgesloten met TBL. 

6 De studenten waarderen de inspanning van docenten en coördinator voor het maken van het AH-to go item (links naar e-learnings). 
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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) 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Het ZSA Polytrauma omvatte veel studiestof, 
maar weinig sturing. Studenten vonden het 
bijbehorende college leuk, maar oppervlakkig. 

Aansluiting contactonderwijs Polytrauma bij zelfstudie 
en zo mogelijk rest van het blok verbeteren. 
Studenten betrekken bij aanpassing ZSA (zie oproep 
Gabor). 

Coördinator 2 

2 Er waren veel deadlines, vlogs, folders, 
practica. De leeropbrengst van de opdrachten 
was niet altijd duidelijk voor studenten. 

Hoeveelheid opdrachten in ZSA’s herzien. Coördinator 2 

3 Bij de e-learnings van m.n. psychiatrie ligt ook 
naar de mening van de coördinator te veel 
nadruk op kennisoverdracht: hier kan meer uit 
worden gehaald. 

Verbeteren e-learnings van m.n. psychiatrie, i.s.m. 
studenten (zie oproep Gabor). 

Coördinator 2 

4 Bij het practicum in de snijzaal lag de nadruk 
voor een deel van de studenten meer op het 
maken van de opdracht ter plekke dan op het 
bekijken van preparaten. Dit heeft deels te 
maken met de gegeven begeleiding. 

Herzien van de zelfstudieaanwijzing? Waar nodig 
instructie aan begeleiders snijzaal herzien m.b.t. 
leerdoelen van het practicum. 

Coördinator 2 

5 De studenten waarderen de feedback die ze 
van medisch specialisten ontvingen op hun 
presentatie, maar hadden minder aan de 
feedback van medestudenten op hun essays. 

Waar nodig instructies/model van peer feedback 
herzien. 

Coördinator 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De afstemming van opdrachten voor het blok 
en de lijnen AV en PO behoeft verbetering. Dit 
betreft zowel logistiek (eenduidig gebruik van 
funcies zoals Opdrachten opdat dit verschijnt 

Afstemming AV en PO (AV zowel inhoud als deadlines, 
PO m.n. deadlines en verdeling) 

Coördinator WDD-3 i.s.m. 
Coördinatoren AV en PO. 

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) 

 

in Calendar CANVAS)  als deadlines (AV en PO) 
als inhoud (AV) 

2 Er was geen voorbereidende opdracht voor 
het vaardigheidsonderwijs. De beschikbare tijd 
voor het vaardigheidsonderwijs was net te 
krap. 

Integreren  vaardigheidsonderwijs in het blok door 
voorbereidende opdracht toe te voegen. 
In het rooster vaardigheidsonderwijs (met een half 
uur) verlengen. 

Coördinator 2 

3 Voor de werkgroep bij de ZSA Medische 
aandoeningen in de tijdsgeest (leerlijn AV) was 
net te weinig tijd om goed te kunnen 
discussiëren. 

In het rooster  contacttijd waar mogelijk herzien (met 
een half uur verlengen). 

Coördinator WDD-3 i.s.m. 
Coördinatoren AV. 

2 

4 De werkgroep Moreel beraad (leerlijn PO) was 
voor sommigen geroosterd voor het 
inhoudelijke onderwijs, dat maakte het 
rollenspel onnodig moeilijk. De vorm waarvoor 
was gekozen (2 x rollenspel) 
enthousiasmeerde weinig doordat het erg lang 
werd. 

In het rooster contacttijd werkgroep Moreel Beraad 
waar mogelijk herzien (leerlijn AV) 

Coördinator WDD-3 i.s.m. 
Coördinatoren AV. 

2 

5 De studenten zijn enthousiast over het 
voorstel van de coördinator om meer 
onderwijs van de leerlijnen te integreren met 
het blok zoals ook bij het WC over 
gezondheidsrecht (BOPZ/WGBO)  

Waar mogelijk integreren onderwijs leerlijnen met het 
blokonderwijs 

Coördinator WDD-3 i.s.m. 
Coördinatoren AV en PO 

2 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De Zij-instromers waren aan het begin van het 
blok niet toegevoegd aan de cursus in 
CANVAS, de proeftoets etc 

Anticiperen op de deelname van Zij-instromers aan 
WDD-3 als eerste “reguliere” blok  

Onderwijsadministratie 
ism coordinator WDD3 

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) 

 

3     

4     

5     

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

Hartelijk dank voor jullie uitgebreide feedback, passend bij jullie actieve deelname aan het blok WDD3! 
We zullen jullie adviezen ter harte nemen en voor volgend jaar gaan we in ieder geval:  
* optimaler gebruik maken van enerzijds opdrachten die aanzetten tot het voorbereiden van het verplichte onderwijs (WG/PR), maar anderzijds door de 
vorm niet teveel tijd in beslag nemen 
* de werkvorm van peer-feedback onder de loep nemen 
* de e-learnings optimaliseren 
* aan de slag met de synchronisatie van blok- en lijnonderwijs, zowel logistiek (afstemmen deadlines/onderwijsmomenten) als inhoudelijk (meer 
gezamenlijke onderwijsmomenten)  
We hopen op de hulp van (een aantal van) jullie zelf om dit inhoudelijk te kunnen realiseren: laat ons via de JVT weten als je geïnteresseerd bent in dit 
bijbaantje! Voor aanvullende tips of ideeën ben je uiteraard ook los daarvan van harte uitgenodigd om contact op te nemen. 
Met hartelijke groet, 
Ellen Bosnak 


