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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: KWM 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 08-05-2019   
Coördinatoren en studenten vragen met nadruk aandacht voor 
de plaats van KWM in het curriculum. 
 

Coördinator(en): B.A. Hutten, S. Middeldorp  

Docenten: -  

Studenten JVT: P. van Oosten, P. Swart, S. Diepeveen (secr. onderwijs 
MFAS) 

 

SR: J. da Silva Voorham  

OC: J. Snoek  

Voorzitter: H.B. Lont (CEBE)  

Onderwijssupport: N. Battem (Blokondersteuner), P. Griffioen, 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=218/324 (67%) 
Rapportcijfer: 7,2 (2017-2018 7,3) 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Goede colleges en docenten, betrokken en enthousiaste coördinatoren. 

2 Kennis daalt door dit blok in, goede voorbereiding op bachelorthesis. 

3 Goed en representatief tentamen.  

4 Goed georganiseerd blok met veel (nuttige/goede) zso’s en e-learnings. 

5 Studenten vonden de posteropdracht zinvol en leerzaam en waardeerden het spreekuur voor de opdracht. 

6 Antwoordmodellen ZSO’s waren volledig en bovendien direct aan het begin van de week beschikbaar. Dit laatste is niet gebruikelijk bij Epicurus, 
maar de studenten waarderen dit zeer. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Colleges biostatistiek (“m.u.v. survival analyse”) zijn 
voor veel studenten lastig te begrijpen. Sommige 
studenten zouden minder studiestof willen, terwijl 
anderen juist verdieping en verbreding willen.  
Verder was niet altijd duidelijk welke van de 
behandelde onderwerpen tot de tentamenstof 
behoorde. Als studiestof aangeduide onderwerpen 
kwamen niet altijd terug in de toets. 

Samen met desbetreffende docent de colleges 
doornemen.  
Duidelijk benoemen/vermelden wat basale 
studiestof is en wat verdiepend is, en leerdoelen 
beter formuleren. 
Dat niet alle aangeduide onderwerpen terug 
komen in toets heeft waarschijnlijk meer te maken 
met het feit dat er een beperkt aantal vragen 
gesteld kan worden. 

Coördinatoren en statistiek 
docent 

2 

2 Enkele ZSO’s verbeteren (bijv. zoeken naar 
evidence, critical appraisal I en II). Studenten 
vinden de ZSO’s critical appraisal niet prettig om 
zelfstandig en individueel te maken. In het verleden 
waren dit werkcolleges die over het algemeen zeer 
gewaardeerd werden door de studenten. Voor 
dergelijke werkcolleges zijn veel docenten (met 
genoeg kennis en ervaring) nodig. Deze zijn moeilijk 
te vinden. 

Terugkoppelen met desbetreffende docent en op 
basis van opmerkingen van studenten proberen 
deze ZSO’s te verbeteren.  
Overwegen om het onderwijs over critical 
appraisal in de vorm van werkgroepen (of als TBL-
sessie) terug te brengen in het blok.  
 

Coördinatoren 
 
 

2 
 
 
 

3 Posteropdracht: kost veel tijd, zonde van het 
papier, presentatie in kleine groepjes i.p.v. voor 
andere studenten. Coördinatoren zijn het eens met 
de bezwaren van de studenten, maar geven aan te 
hebben gekozen voor deze opzet om studenten 
een aantal fases van onderzoek daadwerkelijk te 
laten doorlopen en een realistische congressituatie 
na te bootsen. 

Overwegen de posters digitaal te projecteren 
(geschikte onderwijsruimtes vereist) en in het 
bijzijn van andere groepen te presenteren. 
 

Coördinatoren en 
onderwijsadministratie 
 

2 

4 De database van de posteropdracht zwangerschap 
en neuraxiale anesthesie bevatte onduidelijkheden. 

Databases die niet duidelijk zijn vervangen of 
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) 

5 Bij het eerste SPSS-practicum hebben de studenten 
nog geen kennis van het programma en kunnen ze 
alleen de instructies exact opvolgen. Dit vinden ze 
weinig bevredigend.  

Overwegen om kennisclip/tutorial te (laten) 
ontwikkelen of een geschikte tutorial selecteren 
op Youtube en deze als zelfstudie opgeven. 

Coördinatoren 2 

6 Studenten hebben behoefte aan informatie aan het 
begin van iedere week over de komende 
leerdoelen en de samenhang tussen colleges en 
opdrachten. 

Wekelijks announcement op Canvas plaatsen Coördinatoren 2 

7 Boek Grondslagen der epidemiologie niet aanwezig 
in de bibliotheek. 

Boek* aanmerken als kernboek en functionaris 
bibliotheek verzoeken dit boek aan te schaffen. 
*J.P. Vandenbroucke en A. Hofman: Grondslagen 
der epidemiologie. Elsevier Gezondheidszorg, 
Maarsen, zesde druk, 1999-2006 (ISBN: 90 352 
2166 4); of zevende ongewijzigde druk 2017 (ISBN 
97 890 368 1984 8). 

Onderwijssupport (Patricia 
Griffioen) 

2 

8 Kennis over study design wordt veel herhaald 
gedurende het blok, kan misschien minder zodat 
tijd beschikbaar is voor andere onderwerpen. 
Coördinatoren geven aan dat deze basiskennis 
beter beklijft als herhaling gegeven wordt met 
verdieping en verbreding.  

Duidelijk communiceren waarom deze kennis 
(steeds vanuit een andere hoek) regelmatig wordt 
herhaald. 

Coördinatoren 2 

9 Studenten waardeerden het dat er i.t.t. vorig jaar 
een schema was voor de posterpresentaties. 
Doordat het schema niet volledig werd gevolgd, 
ontstond toch onduidelijkheid. 
Coördinatoren geven aan dat geroosterde ruimte 
(CZ 2) niet geschikt was, waardoor geïmproviseerd 
moest worden. 

Schema beter stroomlijnen en afstemmen op 
beschikbare onderwijsruimtes. 

Coördinatoren 2 

10 iRat/tRat-toets bevatte vragen over onderwerpen 
die niet als studiestof was opgegeven tijdens het 
college medische psychologie. 

Bij ingediende bezwaren nakijken welke vragen 
het betrof. 
Zo nodig studiestof 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) 

 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Studenten bepleiten dat KWM eerder in het 
curriculum komt, zodat het hen ook ondersteunt bij 
de AV-opdrachten. Ze zien het niet als probleem 
dat het onderwijs dan verder af staat van de 
bachelorthesis omdat de tussenliggende AV-
opdrachten ervoor zorgen dat de kennis en 
vaardigheden niet verloren gaan. 
Coördinatoren zijn het ermee eens dat KWM beter 
past aan het eind van jaar 1 of het begin van jaar 2. 
Dit punt kwam ook vorig jaar bij de evaluatie naar 
voren en is voor zowel studenten als coördinatoren 
cruciaal. 

Plaats van KWM in het curriculum en invulling van 
leerlijn AV heroverwegen. 
Is onderwerp bij geplande curriculumevaluatie 
Epicurus.  

Hoofd bachelor / CEBE 4 

2 Coördinatoren geven aan dat het ontwerpen en 
voorbereiden van het tentamen over veel schijven 
gaat, waardoor meer kans ontstaat op fouten. Ook 
in de laatste fase, bij het invoeren van vragen in 
Testvision, moesten coördinatoren nog correcties 
aanbrengen omdat er vragen waren gehusseld (zij 
het minder dan vorig jaar).  

Toetsproces wordt geëvalueerd. Hoofd opleiding 4 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Aantal links in e-learnings werken niet. Deze 
melding kwam tijdens het blok binnen en is tijdens 
het blok ook opgelost door de ICT.  

Links voorafgaand aan blok testen. Coördinatoren en 
onderwijssupport/ICT 

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) 

 
  

2 Bij het tentamen ontstond enige verwarring 
doordat niet voor alle surveillanten duidelijk was 
welke rekenmachine was toegestaan. 

Toezien op goede instructie aan surveillanten.  
Overwegen om de rekenmachinefunctie in 
Testvision te gebruiken. 

Onderwijssupport 
(blokondersteuning / team 
toetsen) 

2 

3 Studenten die hun AA-code vergeten, bezorgen de 
blokondersteuner en de coördinatoren nog veel 
werk. Studenten geven aan dat AA eigenlijk altijd 
wel werkt, maar dat zij of de docenten het 
regelmatig vergeten. Overmacht komt soms ook 
voor. 

Docenten instrueren AA-code standaard te tonen 
bij aanvang (of als er een pauze is ingeroosterd, 
direct na pauze) van het onderwijs. 
 
Voor alle onderwijsblokken: afspraken en 
procedures rondom AA standaard onder de 
aandacht brengen van coördinatoren en hen 
verzoeken hun docenten hierover te instrueren. 

Coördinatoren 
 
 
 
Blokondersteuners 

2 

4 In de studiewijzer staat dat aanwezigheid bij 
posterpresentatie verplicht is, alleen was hier geen 
AA-code voor. 

Aan een oplossing wordt gewerkt, wordt bij 
servicegesprek besproken. 

Onderwijssupport 4 
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Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten, 
 
Het blok KWM dat sinds vorig jaar geheel vernieuwd is met o.a. meer verdieping, heeft op basis van de studentenevaluatie wederom een goede 
beoordeling gekregen! 
 
De belangrijkste punten die werden genoemd waren: goede colleges/docenten en betrokken en enthousiaste coördinatoren; kennis daalt door dit blok in 
en is goede voorbereiding op bachelorthesis; goed en representatief tentamen; goed georganiseerd blok met veel (nuttige/goede) zso’s (met volledige 
antwoordmodellen) en e-learnings. Verder vonden de studenten de posteropdracht zinvol en leerzaam en waardeerden ze het spreekuur voor de 
opdracht. 
 
Verbeterpunten betreffen met name enkele organisatorische aspecten die makkelijk zijn te verhelpen voor het volgend jaar (bv tonen AA-code door 
docent, nauwkeuriger studiestof omschrijven). Een lastiger op te lossen verbeterpunt is de plek van KWM in het curriculum, deze zou bij voorkeur eerder 
in het curriculum moeten zijn. Dit punt wordt ook met klem (al meerdere jaren) door de coördinatoren ondersteund. Het hoofd van de bacheloropleiding 
zal zich hierover buigen. Inhoudelijk betrof het o.a. onduidelijkheden in enkele databases ten behoeve van de verplichte posteropdracht en de inhoud van 
enkele ZSOs, bijvoorbeeld de ZSOs ‘critical appraisal I en II’ zouden wellicht beter als een werkgroep gegeven kunnen worden. Mogelijkheden hiervoor 
zullen door coördinatoren en onderwijssupport worden bekeken  
 
De coördinatoren danken de studenten voor de (veelal positieve) feedback en hun enthousiasme tijdens het blok! 
 


