
PDCA+ V9 CMI-1 2018-2019 

1 

 

PDCA+ 

Curriculumonderdeel: CMI-1 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 24-06-2019   

Coördinator(en): E.E. Verheijck, J.J. Roelofs  

Docenten: R. Wilders  

Studenten JVT: J. de Haas, J. Koopman, A. Kowsoleea, C. vd Meer, S. 
Diepeveen (secr. onderwijs MFAS), A. Weterings, secr. 
onderwijs MFAS vanaf okt.2019 

 

SR: S. Evers  

OC: M. Abbou  

Voorzitter: U.M. Remer  

Onderwijssupport: R. Scheffer (blokondersteuning), 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=299/425 (70%) 
Rapportcijfer: 7,1/10 (2017-2018 6,8) 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Enthousiaste, motiverende docenten met veel vakkennis. De colleges over farmacologie en longziekten werden zeer gewaardeerd. 

2 Academisch uitdagend (score 3,9/5) en goed opgezet (score 3,6/5) blok met veel verwerving van kennis en begrip en een goede samenhang tussen 
onderwerpen/orgaansystemen. 

3 De beste ZSO’s (zuur/base evenwicht, atherosclerose, longaandoeningen) kenmerken zich door duidelijke sturing. Voor studenten is helder wat ze 
moeten leren.  

4 De oefenvragen bij de ZSO’s en de wekelijkse kennisquizzen met feedback worden zeer gewaardeerd omdat ze het leerproces ondersteunen.  

5 De werkcolleges en practica verlevendigen de leerstof door een link met de kliniek, ze bevorderen integratie en het inzicht in concepten. 
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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 De Powerpoint bij het practicum ECG is erg 
informatief, meer dan de andere studiestof. 
Studenten zouden deze powerpoint graag eerder 
ontvangen.  
Door verplaatsing van practica konden sommige 
groepen  studenten pas na de iRAT/tRAT 
beschikken over deze leerstof. Gelukkig bevatte 
deze toets geen vragen over het ECG, maar dit was 
voor studenten vooraf niet duidelijk.  

Studenten duidelijker informeren dat kennis over 
het ECG niet wordt getoetst in de  iRAT/tRAT. 
 
 

Coördinatoren 
 
 
 

2 

2 Leerstof werkcollege Elektrische eigenschappen 
sluit niet aan op voorkennis studenten.  

Aansluiting werkcollege op ZSO verbeteren.  Coördinatoren 
 

2 

3 Er is veel onvrede over de duidelijkheid van de 
tentamenvragen. (34,7% [zeer] ontevreden, 31,9% 
[zeer] tevreden). Dit hangt samen met een andere 
scoring van tentamenvragen waarover studenten 
onvoldoende zijn geïnformeerd. Een aantal 
studenten heeft formele bezwaren ingediend.  

Bezwaren zijn/worden behandeld. 
Communicatie met studenten over scoring 
toetsvragen waar nodig herzien. 

Coördinatoren 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Studenten hebben behoefte aan 
antwoordmodellen bij ZSO’s. Volledige uitleg is niet 
nodig, maar alleen een verwijzing naar leerstof 
biedt onvoldoende houvast. De coördinatoren 
geven aan dat het onderdeel is van het didactisch 

Nogmaals gesprek voeren binnen en met het 
opleidingsteam geneeskunde over de richtlijnen 
rondom ZSO’s.  
Vastgestelde richtlijnen duidelijk communiceren 
naar coördinatoren, docenten en studenten.  

Hoofd opleiding i.s.m. 
opleidingscoördinator 

2 
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concept van Epicurus om geen antwoordmodellen 
te geven bij ZSO’s. Zij zien het als een taak van de 
opleiding om de uitgangspunten van Epicurus aan 
studenten te blijven toelichten 
(verwachtingsmanagement).  

2 Studenten benoemen een aantal kenmerken 
waarmee sommige docenten (niet alleen bij CMI-1) 
zich positief onderscheiden: heldere opbouw 
colleges, goede differentiatie waardoor alle 
studenten meer begrip ontwikkelen, interactief met 
goed tempo, veilig klimaat door studenten duidelijk 
maar positief aan te spreken. Helaas leidt dit er niet 
automatisch toe dat ZSO’s van deze docenten ook 
beter worden gemaakt. Redenen hiervoor zijn 
divers. 

Onderzoeken hoe docenten kunnen leren van best 
practices van collega-docenten. 
Onderzoeken hoe het maken van ZSO’s kan 
worden bevorderd. 

Hoofd opleiding i.s.m. 
opleidingscoördinator 

2 

3 De JVT ziet graag dat voorafgaand aan hoorcolleges 
de powerpoint online wordt gezet en stelt voor om 
de slides van vorig jaar te publiceren als de actuele 
niet tijdig beschikbaar is. Dit gebeurt nu al bij een 
enkel college. Dit is niet conform de gemaakte 
afspraken binnen de opleiding.  

Via coördinatoren docenten oproepen geen oude 
slides te delen. 

Onderwijscoördinator 2 

4 De deadline van AV voor het inleveren van de 
conceptversie van het wetenschappelijk verslag valt 
nagenoeg samen met het tentamen. De AV-
coördinator is zich hiervan bewust en verwacht nog 
geen uitgewerkt verslag, maar studenten ervaren 
dit toch als druk verhogend. 

Mogelijkheden onderzoeken om leerlijn AV nog 
beter af te stemmen op tentamendata blok. 

Onderwijscoördinator i.s.m. 
blok- en lijncoördinatoren 

2 

5 Op drie onderwijsmomenten was de docent niet 
beschikbaar, ook tijdens een werkgroep AV. Deze 
werkgroep Risicofactoren werd voor een aantal 
groepen verplaatst tot na het tentamen, terwijl 

Afwezigheid docenten evalueren en actie 
ondernemen om herhaling te voorkomen. 
Onderzoeken of toetsstof van werkgroep 

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) 

 

tijdens dit onderwijs wel toetsstof voor CMI-1 werd 
behandeld.  

Risicofactoren kan worden ondergebracht in 
onderwijs CMI-1, bijvoorbeeld als practicum. 

6 De aansluiting tussen het blokonderwijs en de 
leerlijn AV scoort matig (beide 2,9/5), ondanks dat 
veel aanpassingen zijn gedaan in samenwerking 
met CMI-1. Studenten ervaren grote verschillen 
tussen docenten/begeleiders van de werkgroepen 
AV in de omvang en wijze van feedback geven, 
variërend van uitgebreide schriftelijke feedback 
voorafgaand aan werkgroep tot uitsluitend 
verwijzen naar peer feedback. Voor een aantal 
groepen kwam de feedback op de opbouw van een 
wetenschappelijk verslag te laat.  
Studenten waarderen het wel om een voorbeeld-
verslag te ontvangen.  

Duidelijke afspraken maken met 
werkgroepdocenten over verwachte begeleiding 
en feedback. 

Coördinator AV 2 

7 Bij ZSO’s ontstaat soms onduidelijkheid over 
leerstof door studenten beschikken over 
verschillende drukken van boeken. 

Namen van paragrafen i.p.v. nummer vermelden in 
ZSO’s. 

coördinatoren/docenten 2 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Doordat de practica altijd in dezelfde volgorde 
worden geroosterd, zijn het altijd dezelfde 
groepen studenten die weinig tijd hebben tussen 
een practicum en een toets of door overmacht 
soms pas na een toets een practicum maken. 

Mogelijkheden onderzoeken om practicumgroepen 
niet altijd in dezelfde volgorde te roosteren. 

coördinatoren, 
blokondersteuner i.o.m. 
roostering en 
onderwijscoördinator 

3 

2 Opdrachten zijn niet altijd duidelijk als gevolg van 
plakken/knippen vanaf blackboard naar Canvas. 

Blokondersteuner vraagt JVT om gemaakt overzicht. Blokondersteuner 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) 

 

De JVT heeft een overzicht gemaakt van 
gevonden fouten en onduidelijkheden.  
De blokondersteuner geeft aan dat dit deels een 
technisch probleem is, waar men bij de UvA mee 
bezig is.  

3 Vragen over ZSO’s via de DSDD worden niet altijd 
tijdig beantwoord. De JVT stelt voor om deze 
vragen toch op het discussieforum op Canvas te 
publiceren, in een apart hoofdstuk zodat 
inhoudelijke vragen en 
organisatorische/logistieke vragen onderscheiden 
kunnen worden. 

Een goede voorbereiding van het onderwijs kan veel 
fouten en onduidelijkheden voorkomen.  
Herbezinnen op procedures en werkprocessen 
rondom het stellen van vragen door studenten over 
de studiestof. 

Hoofd opleiding i.o.m. 
dienstencentrum en 
onderwijscoördinator 

3 

Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten, 
 
CMI-1 is inmiddels geëvalueerd door docenten en blokcoördinatoren, in samenspraak met de JVT. 
Hieruit is gebleken dat CMI-1 over het algemeen goed beoordeeld wordt, waarbij onder andere de volgende positieve punten genoemd worden: 
enthousiaste, motiverende docenten met veel vakkennis; academisch uitdagend en goed opgezet blok waarin veel kennis over de samenhang tussen 
orgaansystemen verworven wordt. Ook werden de oefenvragen bij de ZSO’s en de wekelijkse kennisquizzen hoog gewaardeerd. 
Als verbeterpunten werden onder andere de volgende zaken genoemd: de leerstof van sommige werkcolleges sluit niet altijd even goed aan bij de ZSO’s; 
onduidelijkheid over de scoring van de tentamenvragen. Uiteraard nemen we deze punten mee voor volgend jaar. Daarnaast werden enkele 
blokoverschrijdende verbeterpunten ingebracht, die in breder verband zullen worden opgepakt. 
 
Veel dank voor jullie evaluaties, 
Mvg, 
Joris Roelofs en Etienne Verheijck 


