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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: RA-1 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 17-04-2019  Complimenten van de coördinatoren en de docent 
vaardigheidsonderwijs voor de betrokkenheid en het 
enthousiasme van de studenten bij dit blok. Er was veel 
discussie, bijvoorbeeld tijdens practica, ook met begeleiders. 
Ook werden de responsiecolleges goed bezocht. 

Coördinator(en): J. Aten, J.M. van Es  

Docenten: L. Abou Habaga-Bultje (vaardigheidsonderwijs)  

Studenten JVT: J. de Haas, J. Koopman, J. Zuurbier, S. Diepeveen 
(secr. onderwijs MFAS) 

 

SR: M. Serlé  

OC: M. Abbou  

Voorzitter: P. Griffioen  

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= 293/355 (83%) 
Rapportcijfer: 6,8  (2017-2018: 6,9) 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Studenten hebben het blok ervaren als uitdagend, met een goede samenhang tussen de onderdelen, een grote diversiteit aan onderwerpen, en 
enthousiaste, betrokken docenten. 

2 Intensief contactonderwijs met veel begeleiding (practica anatomie (1x) en pathologie (2x)) en interessante colleges, practica en e-learnings. 

3 Studenten waarderen het activerende karakter van het farmacologie-onderwijs. 

4 Betere verdeling studielast van weken 3, 4 en 5 door bepaalde ZSO’s naar voren te schuiven 

5 Fijn om door toetsmatrijs zicht te hebben op verdeling van toetsvragen over de studiestof. Dit is zeer behulpzaam bij het voorbereiden van het 
tentamen. Ook het samenvattende college immunologie in week 8 werd erg gewaardeerd. 

6 Coördinatoren: Toetsvragen vooraf in teamsessies besproken en verbeterd; Monitoring studielast ZSO’s. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 De  tijdens het blok uitgezette enquête over de 
studielast had helaas een beperkte respons. Het 
aantal antwoorden nam af in de loop van de 
weken. 

Nog meer reclame maken voor dit instrument 
voor het meten van de studielast. 

Coördinatoren 2 

2 Tentamen werd heel moeilijk gevonden, veel 
recidivisten vonden het moeilijker dan vorig jaar. 
De toets bevatte veel complexe vragen en veel 
details, soms viel een vraag net buiten het 
aangeboden en geleerde schema (bijvoorbeeld 
biochemie).  
Het verschil met het oefententamen werd als groot 
ervaren.  
Coördinatoren geven aan dat er bewust veel 
toepassingsvragen zijn gesteld, conform de  ZSO’s. 
Ze vragen zich af of er gedurende het blok 
voldoende geoefend is met het leren redeneren. 
Studenten geven aan dat een goede oefensessie 
fijn zou zijn. 

Verwachtingsmanagement: goed communiceren 
met studenten over aard van de toetsvragen in 
relatie tot de studiestof. 
Onderzoeken of tijdens het onderwijs meer ruimte 
kan worden geboden voor het ontwikkelen van 
redeneervaardigheden. 

Coördinatoren 2 

3 Toetsvragen hadden soms dubbele ontkenningen 
of waren erg lang,  
De eindtoets bevatte vrij veel sleutelfouten. 

Nogmaals toetsvragen kritisch bekijken op stijl en 
taal. 

Coördinatoren 2 

4 Volgens een deel van de studenten (open 
opmerkingen bij evaluatie) bevat de 2e week 
(biochemie) te weinig uitdaging, m.n. doordat na 
de na i-RAT geen nieuwe stof is. Week 3 
daarentegen was weer heel druk.  

Verdeling van studiestof over tijd nogmaals 
bekijken en waar mogelijk aanpassen. 

Coördinatoren 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) 

Coördinatoren en aanwezige studenten zijn het 
eens dat het ook aan de studenten is om zich alvast 
voor te bereiden op week 3.  

5 Studenten hebben ervaren dat ze ondanks een 
groot aantal begeleiders bij het practicum Lymfoïde 
organen, soms lang op hulp moesten wachten, 
waardoor ze niet alle opdrachten goed konden 
uitvoeren.  

Instructie van practicum doorlopen met een 
willekeurige student en kijken waar student 
vastloopt en daar instructie op aanpassen.  

Coördinatoren 2 

6 Studenten vinden het jammer dat er regelmatig 
geen patiënt was bij de ingeroosterde 
patiëntcolleges. Bovendien veranderde hierdoor 
het karakter van het college en werd vaak meer 
nieuwe stof behandeld dan verwacht. Omdat 
patiëntcolleges in principe niet opgenomen 
worden, missen studenten zo een manier om de 
geboden stof te verwerken. 

Als tijdig bekend is dat er geen patiënt is, wordt 
het type onderwijs in het rooster aangepast zodat 
het college wel kan worden opgenomen. 
Docenten hierover instrueren. 

Coördinatoren 2 

7 Het blok bevat veel lange ZSO’s (4 uur). Studenten 
prefereren kortere ZSO’s, is motiverender. Bij 
sommige ZSO’s is het moeilijk om als student de 
opdracht zelf op te knippen. 
Coördinatoren geven aan dat in jaar 2 de lengte 
van de ZSO’s nog verder toeneemt. 

Coördinatoren gaan als ze ZSO’s langslopen op 
revisies kijken of ze er duidelijker knippunten in 
kunnen maken in de studiestof behorend bij de 
verschillende onderdelen /opdrachten in een ZSO.  

Coördinatoren  2 

8 Antwoordmodellen bij ZSO’s zijn in de ogen van 
studenten vaak te vaag. De JVT heeft 
aandachtspunten per ZSO geïnventariseerd. 
Studenten willen graag houvast, willen kunnen 
controleren of ze goed zitten, zeker als een ZSO 
niet terugkomt in een college. Als voorbeeld wordt 
de ZSO Bioregulatie genoemd. 

JVT stuurt overzicht aan coördinatoren. 
Coördinatoren bekijken opmerkingen studenten 
bij antwoordmodellen en verzoeken de 
betreffende docenten de ZSO’s waar gewenst aan 
te passen. 
Ieder ZSO goed inleiden voor studenten, zodat het 
karakter en doel helder is. 

Coördinatoren 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) 

 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Vaardigheidsonderwijs waarbij studenten zich 
moeten ontkleden om op elkaar te kunnen 
oefenen, wordt door vrouwelijke studenten niet 
altijd als veilig ervaren door verschillen tussen 
begeleiders in handhaving van de richtlijnen.  
 
De richtlijnen zijn heel duidelijk: Iedere aanwezige 
student moet meedoen. Studenten die bezwaar 
hebben, moeten vooraf ontheffing aanvragen. De 
gordijnen om de onderzoekstafel moeten open 
blijven. 

Alle betrokken docenten blijven instrueren over de 
richtlijnen en het belang van uniformiteit in de 
handhaving. 
Er komen gordijnen voor de deur van het 
practicumlokaal. Deze kunnen worden 
dichtgeschoven tijdens het practicum. 

Docenten 
vaardigheidsonderwijs 

2 

2 Handouts op papier zijn niet altijd aanwezig bij het 
vaardigheidsonderwijs. 

Docenten instrueren dat gelamineerde handouts 
altijd aanwezig moeten zijn. 

Docenten 
vaardigheidsonderwijs 

2 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Door onderbezetting bij Team Toetsen loopt de 
toetsanalyse en de publicatie van eindcijfers 
vertraging op. 

Heeft prioriteit van de opleiding, wordt aan 
gewerkt. 

- 4 

2 Coördinatoren en studenten waren niet tevreden 
met de roostering van de eindtoets, waarbij 
studenten verdeeld waren over meerdere locaties. 

Afdeling Roostering verzoeken aantal locaties voor 
toetsafname tot een minimum te beperken. 

Coördinatoren 2 

3     

4     

5     



PDCA+ V9 RA-1, 2018-2019 

5 

 

* 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) 

 

Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

 
Beste studenten, 
 
We zijn jullie zeer erkentelijk voor jullie inzet (via de JvT) reeds tijdens het blok om met ons in gesprek te gaan daar waar verbeteringen mogelijk zijn als 
ook tijdens deze evaluatie. Zoals ook al gezegd, was dit een fijn cohort over het algemeen dat actief deelnam aan de onderwijsactiviteiten. 
Veel succes met de rest van jullie studie. 
 
Met vriendelijke groet,, namens Jan Aten en Judy van Es 


