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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: CMI-2 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 05-03-2019  Door een fout in de uitnodiging was Gabor Linthorst niet tijdig 
op de hoogte van de evaluatiebijeenkomst. Gelukkig kon hij 
een deel van het overleg wel bijwonen. 
 
De tevredenheid over het tentamen scoort laag bij de 
schriftelijke evaluatie ( ‘De inhoud van het tentamen sloot 
goed aan bij de behandelde stof’ scoort 2,8/5). Omdat uit de 
open antwoorden en uit gesprekken met de achterban geen 
nadere verklaring is gebleken, de ervaring van de aanwezige 
studenten anders is en de toetsuitslag nog niet bekend is, kan 
nog geen verbeteractie worden opgesteld voor het tentamen. 
 
De coördinatoren zijn positief over de betrokkenheid van 
studenten tijdens het onderwijs, er was veel interactie. 

Coördinator(en): J.G. van den Aardweg, L. Vogt  

Docenten: H. Oosterhuis (vaardighedencentrum), H.C. van Weert 
(themacoördinator) 

 

Studenten JvT: P. Swart, M. de Ruit, J. v.d. Velde  

Studenten SR: S. Tesser  

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst  

OC: J. van Lieshout  

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=242 
Rapportcijfer: 7,2 (2017-2018 7,3) 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Gemotiveerde en goed voorbereide docenten. 

2 Verbeterpunten van vorig jaar zijn goed opgepakt: de meeste colleges verliepen goed en de werkdruk was beter. 

3 Veel aandacht voor fundamentele kennis, dit bevordert het begrip. 

4 Goede aansluiting met CMI-1. 

5 Slides en presentaties kwamen snel op Canvas. 

6 De ZSO’s over de stollingscascade en anemie waren duidelijk en leerzaam en werden hierdoor goed gewaardeerd. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Tijdens het college over longfunctie en perfusie 
kwam de docent onvoldoende toe aan de nieuwe 
leerstof, doordat er veel tijd nodig was voor het 
herhalen van leerstof van CMI-1.   
 
Het onderdeel ventilatie/perfusie van de iRAT/tRAT 
was voor veel studenten erg moeilijk. De studiestof 
in de vorm van ZSO’s en bijbehorende werkcolleges 
werd als lastig ervaren, m.n. de 
ventilatieperfusiestoornissen waren moeilijk voor 
studenten die weinig affiniteit hebben met 
natuurkunde. Studenten wilden meer kunnen 
oefenen met de leerstof en meer uitleg en 
antwoorden dan werd geboden. Ook het maken 
van de iRAT van vorig jaar (niet aangeboden door 
de docenten, omdat hier fouten in stonden, maar 
wel in omloop) werkte stressverhogend. 

Studiestof, college-inhoud en voorbereidende 
opdrachten over longfunctie en ventilatie/perfusie 
waar nodig herzien. 
 
Tip van studenten: plaats een goede iRAT-vraag 
met de antwoorden en toelichting in de ZSO ter 
voorbereiding op de iRAT 

CO 2 

2 De TBL-sessie over longembolie verliep onrustig 
doordat er vooral open vragen waren. Deze 
vereisen meer begeleiding dan mogelijk is bij deze 
onderwijsvorm. Hierdoor konden de TBL-groepen 
onvoldoende verder en ontstond er onrust.  

Vragen bij TBL-sessie over longembolie aanpassen 
aan onderwijsvorm. 
 

CO 2 

3 De studiestof voor de iRAT was onvoldoende 
duidelijk, stond verspreid op meerdere plaatsen in 
de studiewijzer en elders op Canvas met wisselende 
inhoud. 

Coördinator en blokondersteuner controleren 
vooraf alle bronnen en sporen docenten aan op 
tijd de juiste informatie te leveren. 

CO 2 

4 Bij de iRAT en het tentamen werden vragen gesteld 
over onderwerpen die tot de leerstof van CMI-1 

Vragen over leerstof van een eerder jaar mogen 
wel gesteld worden bij een tentamen, mits deze 

CO 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) 

 

behoorde en niet expliciet aan bod was gekomen 
bij CMI-2 (resp. over diuretica en baroreceptoren). 
Studenten begrijpen dat het curriculum 
spiraalsgewijs is opgebouwd, maar vragen zich af 
wat het beleid is en of dit voldoende duidelijk is 
voor studenten. In eerdere vakken in jaar 2 is dit 
type vragen nog niet voorgekomen. 

zijn ingebed in leerstof uit het lopende jaar en mits 
er geen groot gewicht aan hangt. Coördinatoren 
checken of dit bij toetsvragen van komende 
tentamens het geval is.  
Coördinatoren zullen bij de toetsanalyse specifiek 
kijken hoe de resultaten zijn bij deze vragen. 
 

5 Het practicum over astma en COPD sloot 
onvoldoende aan bij CMI-2, maar paste beter bij 
CMI-1. Hoewel het practicum niet tot de studiestof 
behoorde volgens de studenten, werden er wel 
vragen over gesteld bij het tentamen. 

Practicum nog duidelijker vermelden als studiestof 
in studiewijzer en op Canvas. 

CO 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Onderstaand punt speelde niet bij CMI-2: 
Tijdens patiëntcolleges wordt soms nieuwe leerstof 
behandeld die niet in de andere bronnen is terug te 
vinden. Omdat patiëntcolleges niet worden 
opgenomen, is er voor studenten die afwezig zijn in 
deze gevallen geen mogelijkheid om zich de stof 
eigen te maken.  
Het is aan de docent om een college als 
patiëntcollege te kenmerken, ook als er geen 
patiënt aanwezig is, maar gewerkt wordt met tot 
een persoon herleidbare gegevens. 

Beleid van de opleiding is dat een docent geen tot 
een persoon herleidbare informatie mag gebruiken 
in collegeslides of andere presentaties. Het gebruik 
hiervan is geen reden om een college tot 
patiëntcollege te bestempelen. Gabor zal dit beleid 
nogmaals onder de aandacht brengen van 
docenten.  

Hoofd bachelor 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) 

  

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De faciliteiten in de collegezalen en de TBL-
zaal laten regelmatig te wensen over, wat 
storend is voor het verloop van het onderwijs. 
Problemen met pointers, aansluiting laptop op 
beamer, microfoons. Ook duurt het soms lang 
voordat ondersteuning geboden wordt bij 
technische problemen.  
Studenten geven aan dat sommige docenten 
weinig vaardig zijn met de ICT-faciliteiten. 

Technische faciliteiten en ondersteuning hierbij zijn 
een blijvend punt van aandacht voor de opleiding.  

Hoofd bachelor i.s.m. OS 
(Vaardighedencentrum) 

1 

2 Doordat er vertraging is in de verwerking van 
de toetsen, worden studenten belemmerd bij 
het indienen van bezwaren bij de 
Examencommissie. Ze kunnen een toets niet 
meer inzien in Testvision om te kijken hoe een 
vraag is aangepast. 

Uitzoeken hoe de situatie is welke oplossingen 
mogelijk zijn.  

Hoofd bachelor 1 

3 Alle onderwijsmaterialen op Canvas moeten 
voorzien zijn van de juiste bronvermelding. 
Controle hierop door stichting UvO 
(Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties), 
voorheen PRO (Publicatie- en 
Reproductierechten Organisatie), is 
aangekondigd. 

De opleiding informeert alle docenten over de 
regelgeving, controleert steekproefsgewijs 
onderwijsmaterialen en zal desnoods 
onderwijsmaterialen verwijderen van Canvas. 

Hoofd bachelor 1 
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Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

We zijn verheugd te constateren dat het blok ook dit jaar in grote lijnen goed beoordeeld is. In het bijzonder wordt de kwaliteit en inzet van de docenten 
en de indrukwekkende patiëntcolleges door velen gewaardeerd. Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten waar we hard aan zullen gaan werken. Deze 
betroffen in het bijzonder de onduidelijkheden over de studiestof voor iRAT/tRAT en ook over de opzet en inhoud van de TBL longembolie. 
 
Joost van den Aardweg 
Liffert Vogt  
 


