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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: RA-4 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 23-04-2019   

Coördinator(en): B. Blom, E.A. Wierenga  

Docenten: -  

Studenten JVT: E. Bakker, L. van Dijk, M. Jarings, E. Lap, J. van 
Lieshout, G. van der Schoot, S. Diepeveen (secr. 
onderwijs MFAS) 

 

SR: -  

OC: J. van Lieshout  

Voorzitter: U.M. Remer  

Onderwijssupport: 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: 7,4 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Leuk, interessant blok met duidelijke, leerzame colleges en goede ZSA’s.  

2 Goede aansluiting ZSA’s op het contactonderwijs. 

3 Goede studiebelasting (opdrachten voor AV) en planning (week 4, voldoende tijd om toets voor te bereiden). 

4 Goede aansluiting van de toets op de studiestof, goede toetsvragen en een goed niveau van het tentamen.  

5 TBL zonder i-RAT/t-RAT is toch waardevol. Met TBL kan student voor zichzelf het begrip van de leerstof toetsen. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Studenten vinden het jammer dat er bij een aantal 
patiëntcolleges (week 2 slaapziekte, week 4 acute 
pancreatitis) geen patiënt was. 
Coördinatoren geven aan dat dit overmacht is en 
inherent aan de ziektebeelden bij dit blok. 

n.v.t.   

2 HIV-game (onderdeel ZSA week 1) werkte 
technisch niet bij iedereen. De game werd 
wisselend beoordeeld door studenten. 

Heroverwegen positie van game in het 
onderwijsprogramma. 
Tip studenten: Optioneel in programma laten 
onder vermelding dat het geen studiestof is. 

Coördinatoren 2 

3 ZSA/e-learing Patiënt met koorts uit de tropen 
(week 2) is leerzaam, maar kost meer tijd dan 
vermeld in de studiegids (1 uur). 

Tijdsduur aanpassen (2 uur). Coördinatoren 2 

4 Het leerdoel van de ZSA Preventieve maatregelen 
(week 2) is onduidelijk, de studiestof vermeldt 
slechts een website van de WHO. Onduidelijk is ook 
het doel van de opdracht: een essay schrijven die 
ingeleverd kon worden bij de docent als de student 
feedback wilde. 

Opdracht verhelderen in overleg met docent. Coördinatoren 2 

5 Immunologie is een lastig onderwerp voor veel 
studenten, maar essentieel in dit blok. Enige 
opfrissing van de kennis van de immunologische 
basisprincipes (RA1 en RA2) aan het begin van het 
blok is daarom gewenst.  

Overwegen om extra HC immunologie te 
roosteren aan het begin van week 1. 

Coördinatoren 2 

6 Studiestof week 4 (acute pancreatitis) sloot niet 
aan op toets (chronische pancreatitis).  
In leerdoelen staat chronische pancreatitis wel 
vermeld, in opgegeven leerstof niet. 

Vraag vervalt mogelijk (toetsbespreking heeft nog 
niet plaatsgevonden).  
Leerdoelen mogelijk herzien. 

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) 

* 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 ZSA SOA (week 1) omvat heel veel studiestof, 
tijdens college wordt maar een beperkt deel 
besproken. Dit geldt ook voor ZSA EIDs-zoönosen 
en het bijbehorende HC, dat vooral over Lyme ging.  
Voor studenten is in deze gevallen niet duidelijk 
wat studiestof en wat referentiestof is. 

Leerdoelen van ZSA’s specificeren. Coördinatoren 2 

8 Deel van de studenten verliet het responsiecollege 
toen daar de proeftoets werd besproken, omdat ze 
deze zelf nog niet hadden gemaakt en geen spoiler 
wilden. 

Invulling responsiecolleges heroverwegen. Coördinatoren 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1     

2     

3     

4     

5     

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Eindcijfers van diverse blokken zijn nog niet 
bekend gemaakt, tot frustratie van de 
studenten. 

Z.s.m. bericht op Canvas plaatsen over  huidige stand 
van zaken m.b.t. publicatie toetsresultaten. 

Ulla (Onderwijssupport) 1 

2     

3     
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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) 

 

4     

5     

Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

 
De coördinatoren zijn erg tevreden met de goede beoordeling van dit blok. Het bevestigt ons eigen gevoel dat de eerste editie van dit  blok goed is gelukt, 
zowel inhoudelijk als in de uitvoering. Dit is mede mogelijk gemaakt door de goede samenwerking met de vier weekcoördinatoren, de docenten, het team 
toetsen en vooral de enorme inzet van de blokondersteuners. We nemen de verbeterpunten serieus en zullen erop toezien dat we dit volgend jaar 
verbeteren en/of heroverwegen.  


