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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Leerlijn AV jaar 1, 2018-2019 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 16-09-2019  Vanuit de opleiding is er budget beschikbaar om een 
studentassistent mee te laten werken aan verbetering van de 
leerlijn.  
 
 
 
Zowel de coördinator als de blokondersteuners willen graag 
kennismaken met de nieuwe JVT-leden. De secretaris onderwijs van 
de MFAS regelt een afspraak zodra de nieuwe JVT is geïnstalleerd. 
 

Coördinator(en): K. Nieuwenhuijsen  

Docenten: I. Straten (Medical Educator)  

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

 

Studenten SR: -  

Voorzitter: J.H. Ravesloot  

Opleidingscommissie: M. Abbou  

Onderwijssupport: R.S. Scheffer (Blokondersteuner), Y.P. Graafsma (CEBE, 
verslag) 

 

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

 

Respons: 135/355 (38%) 
Rapportcijfer: 5,6/10 (2017-1018 5,5/10) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema Best practice 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten waarderen dat ze via AV trapsgewijs beter worden in wetenschappelijke aspecten zoals study design, abstract schrijven, 
wetenschappelijk verslag. 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Door de opdrachten gaan ethische vraagstukken leven voor de studenten en komen ze in aanraking met aspecten van de geneeskunde 
die tijdens blokonderwijs minder belicht worden, zoals geschiedenis en actualiteit.  

3 Toetsing 
(inhoud) 

Met de opdrachten kunnen studenten hun creatieve vaardigheden ontwikkelen en laten zien. De voorbeeldopdrachten van eerdere 
studenten zijn nuttig. 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten waren het meest te spreken over de opdrachten Prenatale screening, Medische ethiek en Wetenschappelijk verslag 
voorbereiding werkgroep. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Toetsing 
(inhoud) 

Studenten ervaren onvoldoende feedback c.q. 
feedback van voldoende kwaliteit te ontvangen. 
Hiermee hangt ook samen dat de feedback geen 
samenhang kent in de lijn door wisselende docenten bij 
opdrachten die wel op elkaar voortbouwen.  
Verder ervaren zij  teveel variatie in beoordelingen van 
verschillende docenten. 
Docenten ervaren het aantal beoordelingscriteria bij 
opdrachten als te groot om altijd feedback van hoge 
kwaliteit. 

2019-2020 gebruiken om 1) inzicht te krijgen in 
kwaliteit feedback hele lijn en 2) een best 
practice te ontwikkelen voor KWM-deel met 
vaste docenten voor vier bij elkaar horende 
groepen. 3) verbeteringen voor 2020-2021 te 
plannen.   
In 2019-2020:  Beoordelingscriteria per 
opdracht aanscherpen aan de hand van 
feedback docenten afgelopen jaar. Vaststellen 
‘norm’ feedback. Dat is studenten 
verwachtingsmanagement en helpt bij 
instrueren docenten wat we van ze 
verwachten.  

Coördinator (i.s.m. 
met Medical 
Educators)  

2 

2 Planning en 
organisatie 

Piek studiedruk CMI/teveel samenvallende deadlines. 
De deadline voor het wetenschappelijk verslag zat te 
dicht op het tentamen CMI-1. Alternatief is de deadline 
te verschuiven naar 3 dagen in nieuwe blok, in RA-2. Dit 
heeft de voorkeur van JVT. 

Studiedruk tijdens CMI verlagen: weghalen 
‘kleine opdracht’ en deadline wetenschappelijk 
verslag tijdens dit blok. 

Coördinator 2 

3 Informatie-
voorziening 

Studenten zien te weinig samenhang in opdrachten. 2019-2020: samenhang verschillende AV-
onderdelen visualiseren in studiegids: wordt nu 
in tekst uitgelegd en informatie staat per blok 
en niet inhoudelijk.   

Coördinator 2 

4 Informatie-
voorziening 

Studenten ervaren een gebrek aan informatie over de 
beoordeling van portfolio en deadlines en willen 
meer/sneller contact. Het is voorgekomen dat in ZSO’s 
en opdrachten op Canvas tegenstrijdige deadlines 
stonden vermeld. 

Met meer mededelingen op Canvas de 
studenten actief wijzen op informatie over 
deadlines, eindbeoordeling portfolio en 
bezwaarprocedures. 
Inloopspreekuren AV jaar 1 organiseren: 1 keer 
per maand gedurende blok en voorafgaand aan 
de herkansingsopdracht. 

Coördinator 
 
 
 
 
 
 

2 
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De coördinator geeft aan dat afgaan op meldingen bij 
CMI en RA2 is misgegaan, bij de andere blokken werkte 
dat wel. 
 

Coördinator checkt minimaal wekelijks Canvas. 
Bezwaarprocedure individuele opdrachten via 
Canvas aan einde van elk blok (maar i.v.m. 
nakijktermijn is dat dan van blok ervoor). 
Bekendmaken datum eindoordeel en 
herkansingsdatum aan begin studiejaar. 
Voor alle portfolio-opdrachten zijn in Canvas 
opdrachten aangemaakt. 

 
 
 
 
 
 
Coördinator 

 
 
 
 
 
 
4 

5 Onderwijs 
(inhoud) 

Afgelopen jaar is voor het eerst plagiaatcheck 
toegepast. Studenten hebben behoefte aan meer 
(praktische) kennis over bronvermelding en het gebruik 
van Endnote, zoals nuttige links.  

Informatie over plagiaatcheck wordt m.i.v. 
2019-2020 al gegeven in blok OVV-1. 

Coördinator 4 

6 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten hebben behoefte aan meer informatie over 
de piramide van evidence om study designs te kunnen 
beoordelen, bij voorkeur in de vorm van een 
hoorcollege vlak voor de opdracht. De e-learning is 
omvangrijk en voor veel studenten onoverzichtelijk. De 
piramide is uitgelegd in een college tijdens WDD-1, 
maar de opdracht kwam pas later bij RA-1. Hierdoor 
voelden studenten zich onvoldoende voorbereid op de 
opdracht. 

Lesmateriaal en/of planning contactonderwijs 
waar nodig aanpassen (just in time). 

Coördinator 2 

7 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten ervaren de groepen voor het oefenen met 
de Pubmed search als te groot, waardoor ze lang 
moeten wachten op begeleiding. 
De coördinator geeft aan dat de groepsomvang al sterk 
is gereduceerd t.o.v. eerdere jaren, van 80 naar 36 met 
2 docenten. De JVT heeft voorkeur voor setting van 1 
op 12 studenten.  
Studenten zijn positief over begeleiding door ervaren 
masterstudenten.  

Mogelijkheden onderzoeken om groepsgrootte 
en/of wijze van begeleiding aan te passen. 

Coördinator 2 

8 Onderwijs 
(inhoud) 

AV wordt door veel studenten als saai ervaren. Tips van 
de JVT:  

In afstemming met betrokkenen onderwijs en 
opdrachten aanpassen waar mogelijk en 

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) 

* 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) 

Studenten vinden casus interessant en waarderen 
opdrachten die als casus zijn ingericht.  
Interactieve, prikkelende colleges met discussies in 
groepsverband, bijv. TBL, m.n. bij ethische 
onderwerpen.  
Afstemming tussen colleges over bijv. medische ethiek 
kan beter, nu ervaren studenten overlap.  Studenten 
hebben de ervaring dat veel informatie online te vinden 
is.  
Vraag een student uit jaar 1 om tegen betaling als 
studentassistent regelmatig contact met de coördinator 
te hebben om het vak inhoudelijk te verbeteren. 

gewenst. Studentassistent jaar 1 inzetten om 
direct na afloop verbeteringen door te voeren. 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Studenten ervaren dat de leerstof, nu voornamelijk 
aangeboden in de e-learnings, onvoldoende aansluit op 
de opdrachten. (merendeel e-learnings worden bij 
KWM deel ingezet). 

KWM/Lijn AV over de drie jaren beter op elkaar 
afstemmen vanaf 2020-2021. 

Hoofd bachelor 
i.s.m. coördinatoren 
lijn AV en blok 
KWM. 

3 

2      

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1      

2      
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Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten,  
De evaluatie van de leerlijn AV jaar 1 is net afgerond. Jullie benoemen een aantal positieve punten van het onderwijs, zoals het trapsgewijs beter worden in 
wetenschappelijke aspecten zoals study design, abstract schrijven, wetenschappelijk verslag, dat ethische vraagstukken gaan leven voor de studenten en dat 
studenten in aanraking met aspecten van de geneeskunde die tijdens blokonderwijs minder belicht worden, zoals geschiedenis en actualiteit.  
 
In het komend jaar gaan we een aantal veranderingen doorvoeren om de belangrijkste aandachtspunten (Toetsing/feedback, planning en organisatie 
en informatie-voorziening) aan te pakken:  
 
- Project om kwaliteit feedback te verbeteren i.s.m. medical educators. 
- Vaker/meer heldere informatie over de beoordeling van portfolio en deadlines op Canvas. 
- Maandelijks inloopspreekuur 
- Meer aandacht voor overzicht samenhang opdrachten op canvas en in studiewijzer 
- Deadline wetenschappelijk verslag naar eerste week RA 2 en 1 kleine opdracht verwijderen om zo de werkdruk tijdens CMI te verlagen. 
 
De wens om meer dezelfde AV-docent te hebben gedurende een jaar hebben we gehoord en ondersteunen we. We gaan dit jaar starten een ‘best practice’ 
te ontwikkelen waarbij we zoveel mogelijk vaste docenten gaan inzetten voor de serie van 4 werkgroepen die voorbereiden op het schrijven 
wetenschappelijk verslag. De werving voor deze opzet is inmiddels gestart, maar het is nog niet duidelijk hoeveel groepen we aan een vaste docent kunnen 
koppelen.    
 
Met vriendelijke groet, 
Karen Nieuwenhuijsen 


