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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: CMI-3 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 21-03-2019   

Coördinator(en): D.M. Cohn, H.C. van Weert  

Docenten: -  

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst  

Studenten JvT/SR: E. Bakker, L. van Dijk, M. Jarings, E. Lap, J. van 
Lieshout, G. van der Schoot 

 

SR: -  

OC: J. Snoek  

Onderwijssupport: P. Griffioen, 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=184/263 (70%) 
Rapportcijfer: 6,2 
Door een opeenstapeling van fouten en misverstanden is de afname van de 
eindtoets niet goed verlopen, waardoor studenten tijdens een inhaaltentamen 
nog een aantal vragen hebben moeten maken. 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Studenten zijn positief over het onderwijs in klinisch redeneren: Opvang van shock, Thoracale klachten en Dyspnoe. 

2 Het contactonderwijs wordt goed gewaardeerd, met een bijzondere waardering voor de patiëntvignetten. 

3 Opbouw ZSA Perifeer arterieel vaatlijden werd positief gewaardeerd, hoewel leerstof wel onduidelijk was. 

4 Het onderwijs in week 4 over shock was leerzaam en het contactonderwijs en de ZSA waren goed op elkaar afgestemd. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 De week met het thema “moeheid” werd het minst 
gewaardeerd. 

Heroverwegen van de inhoudelijke opzet van deze 
week. Coördinatoren hechten er echter aan de 
volle (psychosociale) breedte van het probleem te 
bespreken (en dat leidt mogelijk tot een lagere 
waardering van het onderwijs, navragen bij de 
studenten). De ZSA Epidemiologie en aanvullend 
onderzoek bij moeheid zal opnieuw kritisch 
worden bekeken, waarbij ernaar wordt gestreefd 
om de ZSA vanuit een meer klinische invalshoek te 
benaderen. Met andere woorden: welke 
bepalingen zijn expliciet wél en niet nuttig om aan 
te vragen.  

Docenten 
huisartsgeneeskunde i.s.m. 
inwendige geneeskunde 

2 

2 Coördinatoren: Vakgroep kindergeneeskunde dient 
meer verantwoordelijkheid te nemen voor de rol 
die het in dit blok speelt. Er heeft een jaar lang 
continu onduidelijkheid geheerst over de invulling 
van docenten, inhoud van het onderwijs en de op 
te geven studiestof. 

Afdelingshoofd kindergeneeskunde aanspreken op 
verantwoordelijkheid van de vakgroep t.a.v. het 
onderwijs in CMI-3. 

Hoofd bachelor  2 
 
 
 
1 

3 Beperkte mogelijkheden tot contactonderwijs, 
deels door ruime hoeveelheid tijd die ingeroosterd 
is voor PO en AV 

Contactmoment invoegen voor ZSA perifeer 
vaatlijden, zo mogelijk beperking van hoeveelheid 
tijd PO en AV 

Coördinatoren, ism AV/PO? 2 

4  Studenten: Bij meerdere ZSA’s was de 
werkelijke studielast groter dan vermeld. De 
informatiedichtheid is vaak groot en het kost 
veel tijd om de juiste informatie te filteren. 

 Bij de ZSA Farmacotherapie en rookverslaving 
(week 1) was verwarring over de studiestof. De 
opgegeven pagina’s uit het leerboek hadden 

 ZSA’s waar nodig herzien. 
 
 
 

 Overleg met bibliotheek over leerboek. 
 
 

Coördinatoren  
 
CEBE 
 
OS (Ulla) 
 
 

2 
 
 
 
1 
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betrekking op de nieuwste druk, terwijl veel 
studenten in de bibliotheek noodgedwongen 
een oudere druk gebruikten. 

 Bij de ZSA Perifeer vaatlijden (week 2) was de 
studiestof niet duidelijk. 

 Bij de ZSA Wrap up CVRM (week 2) was het 
lastig om m.b.v. de opgegeven leerstof de 
leerdoelen te behalen. 

 Bij de ZSA Belasting en belastbaarheid (week 3) 
dekt de titel niet geheel de lading van de 
inhoud. 

 Bij de ZSA KR over een tiener met 
vermoeidheidsklachten (week 3) werkte een 
link niet goed en was de studiestof onduidelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 titel van ZSA Belasting en belastbaarheid 
aanpassen. 

 

 Huidige studiestof is reeds bekend, zeer tijdig 
volgend jaar herevalueren of de juiste editie 
van het leerboek kindergeneeskunde nog 
actueel is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinatoren  
 
 
Coördinatoren  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

5 Bij het responsiecollege in week 4 waren geen 
docenten aanwezig. 

geen actie afgesproken - - 

6 Studenten vinden het jammer dat bij een aantal 
patiëntcolleges geen patiënt aanwezig was.  

geen actie afgesproken - - 

7 Bij het inhaaltentamen werden vragen gesteld over 
zowel dyspneu, terwijl gecommuniceerd was dat er 
ook vragen zouden zijn over vermoeidheid. 
Studenten hebben de indruk dat de vragen bij het 
inhaaltentamen moeilijker waren dan de 
oorspronkelijke CIP-vragen. Dit versterkt hun 
gevoel van onrechtvaardigheid. Ook vinden ze de 
puntenverdeling van de vragen onduidelijk. 

Goed communiceren naar studenten hoe cijfers 
worden verwerkt. 

Hoofd bachelor i.s.m. OS (Ulla) 1 

8 Tot ergernis en onbegrip van zowel coördinatoren 
als studenten zitten er ondanks revisie en veel 
betrokkenen bij het toetsproces veel taalfouten in 
de uiteindelijke toetsvragen. 

Het toetsproces is complex en wordt momenteel 
onderzocht. 
Het verhoogt de kwaliteit als de coördinatoren in 
een vroeg stadium alle docenten uitnodigen om in 

Hoofd bachelor 
 
Coördinatoren 

4 
 
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) 

een gezamenlijke vergadering de toets samen te 
stellen. 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Coördinatoren: Studenten hebben op het 
discussieforum op Canvas en in de evaluatie 
herhaaldelijk aangegeven dat de te gebruiken 
studiestof voor de ZSA’s veel te ruim was 
omschreven. Dit is echter conform de richtlijnen bij 
het opstellen van een ZSA. Er werd gesteld dat dit 
bij andere ZSA’s in het derde jaar niet voorkwam. 
Studenten geven aan dat de studielast omhoog 
gaat als de studiestof in ZSA’s globaal i.p.v. specifiek 
wordt omschreven. 

Duidelijkheid geven over de wijze waarop 
studiestof opgegeven dient te worden in het derde 
studiejaar en monitoren van de afspraken bij alle 
blokken in jaar 3. 
Indien studiestof gericht opgegeven dient te 
worden, dan zullen de ZSA’s (vooral perifeer 
vaatlijden en aneurysmata, moeheid bij kinderen) 
hierop worden aangepast. Indien bij ZSA’s i.t.t. 
ZSO’s een veel bredere omschrijving van de 
studiestof van toepassing is, dan dient dit naar de 
studenten te worden gecommuniceerd en 
gemotiveerd. 

CEBE 
 
 
 
Coördinatoren/docenten 
Indien van toepassing hoofd 
Epicurus 
 
 

2 
 
 
 
2 

2 Coördinatoren: Het klinische onderwijs (incl. 
klinisch redeneren) werd erg goed beoordeeld. 
Deze vorm van onderwijs lijkt dus ten onrechte uit 
het curriculum verdwenen met de introductie van 
Epicurus.  

Wens coördinatoren: doorvoeren van deze 
onderwijsvorm in het gehele curriculum. 

Afdelingen 
huisartsgeneeskunde en 
interne geneeskunde onder 
supervisie van hoofd Epicurus 

3 

3 Coördinatoren: Gezien de korte duur van het blok 
en de grote hoeveelheid aan onderwerpen, vragen 
de opdrachten voor de leerlijnen AV en PO (ook 
landelijke voortgangstoets) relatief veel tijd van de 
studenten. 

Overleggen met coördinatoren van de leerlijnen 
PO en AV over het integreren van onderwerpen uit 
het blok met het lijnonderwijs. 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Coördinatoren: Te beperkte mogelijkheid tot 
contactonderwijs, alhoewel dat door zowel de 
studenten als ook door de docenten wenselijk 
wordt geacht. 

Herevaluatie van de verhouding zelfstudie : 
contactonderwijs. Indien mogelijk 1-2 uur per week 
meer contactonderwijs.  

Hoofd bachelor 3 

2 Coördinatoren: Tentamen uitermate slecht 
beoordeeld, vooral doordat gedeeltelijke 
hertentaminering nodig was. Er lijkt een fout 
gemaakt bij 1. invoeren vragen en 2. 
afhandeling probleem (foutief advies aan 
surveillant). 
Studenten: Surveillanten gaven foutieve 
adviezen waardoor een deel van de studenten 
veronderstelde dat ze alle sleepvragen niet 
hoefden te maken. 

Betere logistieke voorbereiding van de toets door 
team toetsen (testen van de toets). 
 
Altijd direct overleg tussen surveillance en 
coördinator(en) in geval van een calamiteit tijdens de 
toetsafname. Protocol wordt aangepast: coördinator 
moet direct bereikbaar zijn voor surveillance en moet 
papieren versie van de toets paraat hebben om direct 
de juiste beslissing te kunnen nemen. 

Examencommissie / Team 
toetsen / surveillanceteam 

1 

3 Veel klachten over het te late verschijnen van 
dia’s op Canvas. 

Van alle docenten zal vooraf worden gevraagd om de 
dia’s van het college, opdat deze direct aansluitend 
aan het onderwijs geplaatst kunnen worden 

Coördinatoren i.s.m. 
blokondersteuning 

2 

4 Door ziekte verviel het college van de docent 
farmacologie/farmacotherapie. De 
coördinatoren waren hier niet tijdig van op de 
hoogte, waardoor het onderwijs niet is 
vervangen. 

Deze kwetsbaarheid van het onderwijs is het gevolg 
van het streven om het onderwijs met zo min mogelijk 
docenten te organiseren. Deze kwetsbaarheid 
bespreken binnen de opleiding. 

Hoofd bachelor 1 

5 Het weekoverzicht van week 2 op Canvas was 
niet helemaal juist. 

Weekoverzicht aanpassen. OS (Ulla) 2 

6 De bezwaarmogelijkheid staat nog niet open 
op Canvas 

Bezwaarmogelijkheid wordt vandaag open gesteld. OS (Ulla) 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) 

 

7 Opleidingscommissie en JVT verzoeken de 
opleiding om alle studenten te informeren 
over slagingspercentages van blokken. 

Studenten op passende wijze informeren over 
toetsresultaten van het cohort. 

Hoofd bachelor 1 

Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

 
Dank aan de JVT. We hebben uitgebreide en goede feedback ontvangen. Veel daarvan heeft bijgedragen aan de formulering voor aanpassingen aan het 
komende jaar en ook aan blokoverstijgende maatregelen.  

- Studenten zal beter worden uitgelegd wat het verschil is tussen ZSO en ZSA en dat de studiestof niet meer precies wordt omschreven in jaar 3 
- Aanpassing ZSA, zodat de leerdoelen ook daadwerkelijk kunnen worden gehaald 
- Het meer in overeenstemming brengen van opgegeven en werkelijke studiebelasting 
- Herinrichting van de week over moeheid 
- Mogelijkheid voor wat meer contactonderwijs onderzoeken  
- Herziening procedure rondom toetsing 
- We proberen komend studiejaar de beschikking te hebben over de te gebruiken dia’s, voordat het blok start 
- We zijn erg blij met de goede waardering van het klinisch redeneren onderwijs. Was voor ons een experiment, dat zeer goed is geslaagd. 


