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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Opmaat naar de Praktijk 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 04-07-2019  Voor deze bijeenkomst zijn meerdere evaluatierapporten 
beschikbaar: gehele blok, vaardighedenpractica (3x), 
vaardigheidstoets.  
 
Namens de opleiding bedanken Ulla en Jan Hindrik Judy van Es 
voor haar grote inzet. Judy bedankt op haar beurt de 
onderwijskundigen van CEBE voor hun deskundige 
ondersteuning en de ondersteuning vanuit OS met name Ulla 
en Patricia. 
 
 

Coördinator(en): J.M. van Es, J.H. Ravesloot (coördinatoren a.i.)  

Docenten: R. Franssen  

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

 

SR: S. Evers  

OC: J. van Lieshout  

Voorzitter: U.M. Remer (onderwijscoördinator)  

Onderwijssupport: K. Timmermans en L.M. van der Meij (CEBE, 
onderwijskundigen), D. Doorgeest (Roostering), Y.P. 
Graafsma (CEBE, verslag) 

 

Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten worden in 
dit gesprek? 

 

Evaluatierapport Opmaat: 
Respons: N=185/263 (70%) 
Rapportcijfer: 5,3 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 De studenten waarderen de grote inzet van Judy van Es. Zij was goed bereikbaar, hield het discussieforum op Canvas goed bij en toonde een 
enorme betrokkenheid bij het onderwijs en de studenten. 

2 Het redeneren vanuit ingangsklachten a.d.h.v. diverse thema’s wordt als zeer leerzaam en uitdagend ervaren. 

3 Het contactonderwijs was inhoudelijk goed. 

4 Het was behulpzaam om antwoorden op de ZSA’s te hebben. 

5 Het kleinschalig onderwijs door het roulatiesysteem is positief ervaren, het bevordert de interactie. 

6 Studenten hebben het onderwijs en toetsing van vaardigheden positief ervaren: veilige omgeving, begeleiders stellen studenten op hun gemak, 
voldoende tijd voor de toets, verwachtingen vooraf duidelijk door publicatie rubric. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Onder studenten is veel onrust over het gemaakte 
tentamen. Zo is de haalbaarheid van het 
hertentamen onduidelijk doordat nog niet duidelijk 
is wanneer de toetsuitslag bekend is. 
Ook lijkt de puntenberekening bij ‘gedeeltelijk 
scoren’-vragen in Testvision niet goed te gaan. 
Studenten hebben ervaren bij CMI-3 dat hierdoor 
vragen zijn vervallen en vrezen een herhaling bij 
Opmaat.  

Op Canvas is al een bericht geplaatst over 
deadlines voor bezwaren en de tentamenuitslag.  
 
 
Betreffende vragen worden zorgvuldig bekeken bij 
nabespreking.  

- 
 
 
 
Coördinator 

- 
 
 
 
1 

2 Vooral bij studenten die vroeg begonnen met 
studeren ontstond onduidelijkheid over studiestof 
doordat er nog wijzigingen werden aangebracht, 
soms nog na afsluiting van een thema. Dit 
gebeurde bij Bewustzijnsstoornissen en Pijn. 

Studiestof voor alle thema’s definitief vaststellen 
voor start van het onderwijs. 

Coördinator 2 

3 Door het roulatieschema ontstond soms verwarring 
bij studenten over studiestof die werd aangeboden 
tijdens patiëntcolleges waarvoor zij niet waren 
ingeroosterd.  

Studiestof voor alle thema’s definitief vaststellen 
voor start van het onderwijs. 

Coördinator 2 

4 Het niveau van de tentamenvragen was niet altijd 
in overeenstemming met het onderwijs. Het 
detailniveau van de toetsvragen bij het thema Pijn 
was veel hoger dan het voorafgaande onderwijs. 
Niet alle casus werden besproken tijdens alle TBL-
sessies. De betreffende Powerpoints waren wel 
beschikbaar voor alle studenten, maar de tijdens 
het contactonderwijs behandelde stof was dus 
sterk afhankelijk van docent. Ook bij groepen die 
wel alle casus hadden gehad bij TBL, was het 

Niveau van studiestof en toetsvragen op elkaar 
afstemmen. 
Onderzoeken hoe geborgd kan worden dat tijdens 
contactonderwijs door alle docenten dezelfde stof 
wordt behandeld. 

Coördinator 2 
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niveau van details bij TBL lager dan bij het 
tentamen. 

5 Het was leerzaam om zelf tentamenvragen te 
maken. Omdat niet altijd duidelijk was of de vragen 
correct waren doordat tijdens dit onderwijs niet 
altijd een docent aanwezig was, was het wel lastig 
om hiermee te oefenen.  

Gemaakte vragen laten controleren op juistheid 
en hierover duidelijk communiceren naar 
studenten. 

Coördinator 2 

6 Een extra college over labwaarden, bijvoorbeeld in 
de vorm van een hoorcollege vooraf, zou helpen 
om de leerstof beter te begrijpen. 

Mogelijkheid voor extra contacttijd over 
labwaarden onderzoeken. 

Coördinator 2 

7 Thema Bewustzijn: Zowel in de proeftoets als in het 
tentamen zat een uitgebreide vraag over NHG-
standaard met erg veel details om uit het hoofd te 
leren. Studenten vragen zich af hoe relevant het is 
om deze details te kennen. 

Studiestof heroverwegen Coördinator 2 

8 Thema Koorts: Weinig sturing vanuit ZSA’s naar 
uitgebreide studiestof met veel verwijzingen. 
Onduidelijk wat beheerst moet worden van artikel 
over fever in returning travellers. 
Voor de coördinator en docenten is onduidelijk 
welke ziektebeelden op welke wijze eerder zijn 
behandeld in Epicurus. Studenten geven aan dat 
ongeveer 2/3de  van de in Opmaat behandelde 
ziektebeelden eerder is behandeld. Het zou hen 
helpen bij het ophalen van de voorkennis als deze 
ziektebeelden terug zouden komen in de DD.  

Studiestof heroverwegen en koppelen aan 
eindtermen en deze aan zowel docenten als 
studenten kenbaar maken. 

Coördinator 2 

9 Thema Pijn: Anders dan bij andere thema’s was dit 
onderwerp betrekkelijk nieuw.  
Een deel van de studenten wenst contactonderwijs 
over fysiologie om vragen te kunnen stellen over 
de stof. Een college vooraf ter opfrissing is ook een 
mogelijkheid.  

Werkvormen heroverwegen. 
Docent anesthesiologie informeren over plaats 
van studiestof in toets. 

Coördinator 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) 

Tip JVT: meer ziektebeelden en casus behandelen. 
Tijdens het laatste responsiecollege gaf de docent 
(anesthesioloog) de indruk dat de behandelde stof 
slechts oppervlakkig in tentamen zou komen. Dit 
was onjuist en is door Judy van Es onder verwijzing 
naar de proeftoets tijdig gecorrigeerd. 

10 Thema Buikklachten: 
De pathofysiologie van diarree kwam wel voor in 
de ZSA, maar stond niet expliciet als studiestof 
vermeld. 

Studiewijzer aanpassen Coördinator 2 

11 Ondanks dat studenten positief zijn over het 
roulatiesysteem waardoor ze onderwijs in kleinere 
groepen hebben, vinden ze het jammer dat ze 
hierdoor soms interessante colleges van andere 
groepen missen.  

Geen makkelijke oplossing mogelijk,  
heroverwegen of we minder PC geven maar dan 
wel voor hele cohort 

Coördinator 2 

12 De studenten vonden het prettig om tijdens de 
tutorbijeenkomsten te kunnen oefenen met 
statusvoering, maar er was te weinig tijd voor alle 
casus. 

Meer tutorbijeenkomsten inplannen met als doel 
meer casus te kunnen bespreken. 

Coördinator 2 

13 Door het ontbreken van feedback (ontbreken 
tussentoets) konden studenten zich niet optimaal 
voorbereiden op het tentamen, waardoor ze zich 
bij de toets overvallen voelden door de gevraagde 
hoeveelheid feitenkennis.  Het roulatiesysteem 
verhindert het gebruik van tussentoetsen. 

Informatievoorziening over relatie tussen 
studiestof en de (aard van de) toetsvragen 
verbeteren.  

Coördinator 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 
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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) 

1 Bij de vaardigheidstoets ervaren studenten 
verschillen tussen beoordelaars. Ondanks dat 
filmpjes over het uitvoeren van LO onderdeel 
waren van de studiestof, gaven beoordelaars 
verschillende instructies. Dit speelde in ieder geval 
bij het neurologisch onderzoek.  
Verschillen tussen beoordelaars traden ook op bij 
het anamnesegesprek en aansluitend dossier 
schrijven. Sommige studenten mochten formulier 
erbij houden, anderen mochten dat niet van de 
simulatiepatiënt.  
Studenten willen graag meer kunnen oefenen met 
anamnese afnemen en dossier schrijven om eerder 
(jaar 2) opgedane kennis en vaardigheden op te 
frissen.  

Instructie aan beoordelaars aanpassen. Alle 
beoordelaars moeten bekend zijn met de inhoud 
van de leerstof en moeten tijdens een instructie 
vooraf kunnen afstemmen over gebruik van (de 
items op) het beoordelingsformulier. 
Instructie aan simulatiepatiënten aanpassen. 
Mogelijkheden onderzoeken om meer te oefenen 
met anamnese/dossier voorafgaand aan de 
toetsing. 

Opleidingscoördinator 2 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/ 
Deadline 

1 Bij de vaardigheidstoets bleek soms pas op het 
laatste moment dat de partner van een student 
niet aanwezig was. Doordat vooraf niet duidelijk 
was welke studenten aan elkaar waren gekoppeld, 
konden studenten zich niet op deze situatie 
voorbereiden. Afmelding bij DSDD werd niet altijd 
tijdig doorgegeven aan docenten van de 
vaardigheidstoets. Soms bleken studenten niet te 
komen omdat ze het blok Opmaat niet volgden.  

Duidelijk communiceren dat aanwezigheid bij de 
vaardigheidstoets gewenst is, ook als je het vak niet 
volgt. 
Nadenken over andere maatregelen om 
afwezigheid van studenten te voorkomen. 

Opleidingscoördinator  i.s.m. 
coördinator 
vaardigheidstoets 

2 
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Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

 
Ik wil de studenten en zeker de JVT hartelijk bedanken voor hun begrip en actief meedenken in de 1e keer dat dit blok uitgevoerd werd met, door 
onvoorziene omstandigheden, nog meer kinderziektes dan ze al gewend waren in de 1e lichting in een nieuw curriculum. Ik ben trots op hoe ze zich er 
ondanks alle onduidelijkheden doorheen gewerkt hebben. Daarnaast vond ik het ontzettend leuk om te zien hoe ze ook genoten van het echte gaan 
“dokteren” in het klinisch redeneren.  
 
Met vriendelijke groeten, Judy van Es 


