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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: WDD-2 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 09-04-2019  Coördinator meldt dat momenteel Lightboard technologie 
wordt gebruikt om kennisclips neurologie te ontwikkelen. 
Deze zullen worden geïntroduceerd in WDD-1 en WDD-2, met 
als doel neurologische concepten te verhelderen. 

Coördinator(en): V.J. Odekerken, R.J. Oostra  

Docenten: H. Oosterhuis  

Voorzitter: U.M. Remer  

Studenten JvT: S. Lutterman, M. de Ruit, J. vd Velde, S. Diepeveen 
(secr. onderwijs MFAS) 

 

Studenten SR: S. Tesser  

OC: E.M. Vromen  

Onderwijssupport: H.B. Lont (CEBE), L. vd Loon (blokondersteuner),  
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=235/324 (73%). Rapportcijfer: 8,1 (2017-2018 7,2)  

 

Belangrijkste best practices 

1 Docent-arm onderwijs zorgt voor continuïteit. Dit, in combinatie met het enthousiasme van de docenten, wordt door studenten zeer gewaardeerd.  

2 Blended-learning opzet met keuzemogelijkheden voor studenten om studiestof op eigen manier tot zich te nemen.  

3 Veel leerzame e-learnings en kennisclips en interactieve werkcolleges van hoge kwaliteit. Toepassing van Mentimeter wordt gewaardeerd. 

4 Snelle feedback via Canvas discussiefora. 

5 Zinvolle en interactieve patiëntcolleges. 
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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 Patiëntcollege SAB (neurochirurgie) was te veel HC. Overleg met docent over invulling 2019-2020. Coördinator VO Sep 2019 

2 Hoofdstuk epilepsie en bijbehorende ZSO was veel 
stof. 

Hoofdstuk boek (Hijdra) wordt momenteel 
herschreven. 

Coördinator VO Okt 2019 

3 E-learning kinder-orthopedie bevatte veel storende 
fouten. 

Controle en aanpassing e-learning. Coördinator JB Sep 2019 

4 Week 1 zit relatief vol. Overleg mogelijk shift onderwerpen naar week 2-3 Coördinatoren VO en RJ Sep 2019 

5 Studenten waarderen de snijzaalpractica, maar de 
begeleiding door de studentassistenten varieert 
sterk. Doordat niet alle uitwerkingen van de 
snijzaalopdrachten gepubliceerd worden, 
beschikken uiteindelijk niet alle studenten over 
dezelfde informatie.  

Studentassistenten zodanig trainen dat meer 
uniformiteit in begeleiding ontstaat. 
Overwegen om gemeenschappelijk platform te 
creëren waar studenten zelf 
informatie/uitwerkingen kunnen uitwisselen.  

Coördinatoren VO en RJ i.o.m. 
staf snijzalen. 

2 

6 TBL-week: Colleges ortho sloten niet aan op ZSO’s.  ZSO’s waar nodig herzien. Docent orthopedie 2 

7 ZSO kindermishandeling bevatte veel links, had een 
lastige structuur en de grens van de leerstof was 
hierdoor voor studenten onduidelijk. 

Duidelijke structuur aanbrengen in ZSO 
kindermishandeling met begrenzing van de 
leerstof. 

Coördinatoren i.o.m. docent 2 

8 i-RAT relatief makkelijk t.o.v. geheel WDD-2. Liever 
ander onderwerp voor  i-RAT . 

i-RAT herzien. Coördinatoren 2 

9 Neuro-oncologie lijkt niet goed geïntegreerd in 
blok. Coördinatoren beamen dit, maar leggen uit 
dat dit onvermijdelijk is. 

Plaats van neuro-oncologie in het blok goed 
communiceren bij inleidend college. 

Coördinator VO 2 

10 Verschillen vaardigheidsonderwijs neurologische 
onderzoek, zichtbaar in toetsresultaten 

Jaarlijkse training docenten vaardighedencentrum 
verbeteren, nadruk op exploreren meer dan 
vaardigheden op zich. 

Coördinatoren i.s.m. docenten 
vaardighedencentrum 

2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 
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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) 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Studenten voelden zich enigszins overvallen dat in 
dit blok een duidelijke verschuiving is van feiten 
naar casuïstiek. Toetsen van eerdere blokken in jaar 
2 lijken meer op toetsen jaar 1. Dit verklaart 
volgens de studenten waarschijnlijk ook de klacht 
op de evaluatieformulieren dat de toetsvragen niet 
voldoende aansluiten op de leerstof. 

Coördinatoren andere blokken jaar 2 erop wijzen 
dat zij zich moeten conformeren aan 
uitgangspunten. 
Bij introductiecollege studenten nogmaals 
informeren over aard van de toetsvragen en 
ontwikkeling binnen Epicurus in de loop van de 
studiejaren. 

Hoofd bachelor 
 
 
Coördinator VO 

1 
 
 
2 

2 TBL-week: teveel overlap kinderpsychotrauma/ 
kindermishandeling met OVV-1. 

ZSO’s OVV-1 en WDD-2 op elkaar afstemmen. Gaat 
waarschijnlijk naar OVV-1, waardoor ruimte komt 
binnen WDD-2. 

Coördinatoren 2 

3     

4     

5     

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Pilot met aparte vragenlijst voor evaluatie 
vaardighedenonderwijs: Vragenlijst is weinig 
ingevuld, maar waardering is positief.  

Respons verhogen door vragenlijst goed onder de 
aandacht brengen van studenten.  

docenten 
vaardigheidsonderwijs 

1 

2     

3     

4     

5     
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Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten, 
 
Hartelijk dank voor jullie lovende beoordeling van WDD-2; het doet ons goed om te zien dat op bijna alle punten de evaluatie >75% van de 
referentiegroep is.  De tijdens het evaluatiegesprek geformuleerde verbeterpunten (gebaseerd op de evaluatieformulieren en de nabespreking) zullen we 
zo goed mogelijk verwerken om te zorgen dat WDD-2 in 2019-2020 tot de beste blokken blijft behoren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vincent Odekerken & Roelof-Jan Oostra 
Blokcoördinatoren WDD-2 


