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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Leerlijn AV jaar 2 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 03-09-2019   

Coördinator(en): D.L. Willems, D.T. Ubbink  

Docenten: -  

Studenten JVT: S. Lutterman, S. Mulleners, P. van Oosten, J. vd Velde; 
S. Diepeveen A. Weterings (secr. onderwijs MFAS) 

 

SR: M.A. van Eijk  

OC: R. Wilders  

Voorzitter: U.M. Remer  

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=74/325 (23%) 
Rapportcijfer: 5,4 (2017-2018 5,1) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema Best practice 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten waarderen de werkgroepen: Goed georganiseerd, goede feedback, goed niveau. 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

De opdrachten voor AV vormen een goede voorbereiding op de thesis. De E-learning SR, de opdrachten over Global Health en Journal Club 
werden positief gewaardeerd. Het onderwijs over critical appraisal werd als nuttig ervaren. Gevoel om echt met wetenschap bezig te zijn. 

3 Toetsing 
(inhoud) 

De werkdruk voor de opdrachten is beter dan in jaar 1 (3 EC tegenover 6 EC in jaar 1). 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Leerzame, maar ook leuke discussies over ethische dilemma’s. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Toetsing 
(inhoud) 

Door verschillen tussen beoordelaars ontstaat een 
ongewenste variatie in de beoordeling van opdrachten 
(subjectief, soms geen feedback, soms onzorgvuldig, 
niet altijd dezelfde beoordelaar). 
Coördinatoren herkennen de kritiek van studenten, 
maar benadrukken dat 100% uniformiteit niet mogelijk 
is en dat een antwoordmodel nooit alle mogelijke 
antwoorden kan omvatten.  

Werkgroepsdocenten vooraf instrueren 
(schriftelijk en in gesprek) over opdracht en 
beoordelingscriteria, streven naar uniforme 
beoordeling.  
Feedback verbeteren door reductie van het 
aantal beoordelingscriteria en niet bij elk punt 
feedback te verplichten.  
De wens van de JVT om een student steeds 
door dezelfde persoon te laten beoordelen kan 
om praktische en didactische redenen niet 
worden gehonoreerd. 

Coördinatoren 2 

 Onderwijs 
(inhoud) 

Het betoog ‘Dokter als rolmodel’ is als minste opdracht 
beoordeeld (“geen betoog, maar uiteenzetting”) 

Aanpassen tekst ZSO’s o.b.v. feedback 
verzameld gedurende het studiejaar. 

Coördinatoren 2 

2 Informatie-
voorziening 

Voor studenten is de eindbeoordeling onduidelijk. Wijze van beoordelen is toegelicht in de 
studiewijzer 2019-2020. 

Coördinatoren 4 

3 Informatie-
voorziening 

Opbouw van de lijn was voor studenten onvoldoende 
duidelijk, o.a. door onsamenhangende opdrachten en 
tussentijdse wijzigingen in opdrachten en deadlines.  

Samenhang nog duidelijker beschrijven in de 
studiewijzer (rode draad van de opdrachten).  
Lijn wordt nu toegelicht in college over 
introductie P&Z stage. 
Hopelijk dit jaar minder tussentijdse 
wijzigingen. Streven is deadlines aan begin van 
het jaar vast te stellen en te publiceren. Risico 
van vroege publicatie deadlines is verwarring 
bij wijzigingen.  

Coördinatoren 4 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

De e-learning ‘Komen en gaan van ziekten’ werkte niet 
goed, laatste deel viel weg.  

E-learning wordt verbeterd. Coördinatoren 2 

5 Studentgedrag Onderwijs komt niet altijd goed uit de verf doordat 
studenten zich onvoldoende voorbereiden en 
bijvoorbeeld e-learnings niet maken.  

- - - 
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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) 

6 Studentgedrag Ongenuanceerde feedback van studenten met 
persoonlijke kritiek op docenten/coördinatoren 

- - - 

7 Onderwijs 
(inhoud) 

Bij de opdracht over een abstract werd verwezen naar 
Google om zelf informatie te vergaren. Dit was erg 
lastig voor veel studenten.  

Opdracht waar nodig herzien. Coördinatoren 2 

8 Onderwijs 
(inhoud) 

Tot frustratie van de studenten werd de 
voorbereidingsopdracht voor de werkgroep Journal 
club pas na de werkgroep duidelijk. De JVT stelt voor 
om de opdracht om te zetten in een groepsopdracht.  

Opdracht waar nodig herzien. Coördinatoren 2 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Onvoldoende aansluiting op blok KWM. Studenten 
pleiten voor positionering KWM eerder in jaar 2 en/of 
het geven van de opdracht critical appraisal na het blok 
KWM.  
Coördinatoren KWM zijn het eens met een andere 
positionering van KWM (besproken tijdens 
evaluatiegesprek KWM 2017-2018 en 2018-2019). Ook 
SR en OC zijn over dit onderwerp in gesprek met de 
opleiding (directeur, decaan). 

Overleg  gaande met betrokkenen binnen de 
opleiding over indeling jaar 2. 

Hoofd bachelor 4 

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Studenten hebben behoefte aan een duidelijker zicht 
op agenda, deadlines en opdrachten. 

Deadlines op Canvas vermelden en niet laten 
overlappen met tentamendata. 

Coördinatoren 1 
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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 Planning en 
organisatie 

Het aanvragen van een herbeoordeling via de DSSD 
duurt erg lang. Vooral aan het eind van het studiejaar 
kan dit tot problemen leiden doordat studenten niet 
tijdig weten of ze zich moeten voorbereiden op een 
herkansing.  
De JVT pleit voor een spreekuur door coördinatoren. Zij 
kunnen veel vragen direct beantwoorden, waardoor de 
DSSD ontlast wordt en studenten snel duidelijkheid 
krijgen.  

De doorlooptijd bij de DSSD heeft de aandacht 
van de opleiding.  
 
 
 
Coördinatoren organiseren 1x/maand een 
spreekuur voor studenten en kondigen deze 
aan op Canvas.  

Hoofd opleiding + 
hoofd 
dienstencentrum 
 
 
Coördinatoren 

4 
 
 
 
 
1 

3 Studentgedrag Lage respons op evaluatie (dus hoe representatief?) - - - 

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten, 
De evaluatie van jaar 2 met de JVT heeft - naast waardering over de werkgroepen Journal Club, Global health en ethische dilemma’s - een aantal 
verbeterpunten opgeleverd. Deze betreffen vooral het invoeren van een inloopspreekuur voor inhoudelijke vragen, het duidelijker weergeven van 
deadlines, het verbeteren van feedback op portfolio-opdrachten en het vermelden van de (eind)beoordelingscriteria op Canvas. 


