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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Leerlijn Professionele Ontwikkeling jaar 2 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 03-09-2019  Een half uur blijkt te kort om de hele leerlijn goed te 
bespreken. De coördinatoren maken een vervolgafspraak met 
de JVT. 
Op donderdag 19 september heeft een vervolggesprek 
plaatsgevonden met 3 studenten van de JVT. 

Coördinator(en): R.L. Hulsman; M.C. de Ruiter  

Docenten: -  

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

 

SR: M.A. van Eijk  

OC: R. Wilders  

Voorzitter: U.M. Remer  

Onderwijssupport: T.E. Pluimers (Blokondersteuner), 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=63/324 (19%) 
Rapportcijfer: 6,6 (2017-2018 5,7) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema Best practice 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten waarderen de betrokkenheid van de mentoren bij opdrachten en problemen.  

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten ervaren IPE als een waardevol concept om andere professies te ontmoeten. Ze hechten hier belang aan voor hun 
toekomstige werk.  

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Leerzame en samenhangende opdrachten bij Patiënt en zorg. Dit geeft inzicht in het perspectief van een patiënt. 

4 Informatie-
voorziening 

Uit de studentevaluaties blijkt dat de waardering van de PO-lijn over de volle breedte duidelijk is toegenomen. Met name de 
informatievoorziening van de beoordelingen is sterk verbeterd. De beoordelingscriteria en procedures zijn transparant beschreven in de 
studiewijzer. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Veel studenten ervaren de opdrachten van PO als 
zinvol, maar intellectueel onvoldoende uitdagend. Dit 
heeft te maken met het grote aantal reflectieverslagen, 
waarbij het gevoel heerst in herhaling te vallen en 
speelt vooral bij de opdrachten van Patiënt en Zorg. De 
ontworpen nuances tussen de opdrachten worden in 
de praktijk door studenten niet zo ervaren. Dit hangt 
ook samen met (het ziektebeeld van) de patiënt. Het 
gebeurt regelmatig dat tijdens de vervolggesprekken 
geen nieuwe informatie wordt uitgewisseld. De 
coördinatoren verwachten van de mentoren dat deze 
in voorkomende gevallen verbreding en verdieping 
aanbrengen.  
Ook de geboden literatuur wordt niet altijd als 
intellectueel uitdagend ervaren. 

Gesprek tussen JVT en coördinatoren om 
kwaliteit van de opdrachten Patiënt en Zorg te 
verbeteren. 

Coördinatoren 2 

2 Toetsing 
(inhoud) 

Ondanks een goede beschrijving van de 
beoordelingscriteria in de studiewijzer wordt de 
beoordeling van opdrachten door mentoren in de 
praktijk regelmatig als weinig transparant ervaren, 
hetgeen studenten demotiveert. Zij ervaren grote 
verschillen tussen mentoren in de wijze van 
beoordelen. Een melding bij de DSDD wordt door 
studenten vaak als een te grote stap gezien.  
In de studiewijzer 2019-2020 is beschreven welke eisen 
studenten mogen stellen aan mentoren en waar ze 
terecht kunnen met vragen en klachten over hun 
mentor.  

Scholing voor mentoren uitbreiden en waar 
mogelijk verplicht stellen; rol en taakopvatting 
van de mentoren vastleggen. 
 
Mogelijkheden voor een regelmatig spreekuur 
door coördinatoren voor studenten 
onderzoeken.  
 
Op Facebookpagina van MFAS vermelden waar 
studenten terecht kunnen bij vragen en/of 
klachten over hun mentor.  

Coördinatoren 
 
 
 
Coördinatoren 
 
 
 
MFAS/JVT 

2 
 
 
1 
 
 
 
1 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Het IPE-onderwijs scoort matig bij de schriftelijke 
evaluatie: Rapportcijfer 5,6/10; leerzaamheid 2,7/5. 

Het onderdeel IPE wordt drastisch herzien 
m.i.v. 2019-2020. 

Coördinatoren 4 
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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) 

4 Planning en 
organisatie 

Voor veel studenten was het moeilijk om een geschikte 
patiënt te vinden voor het onderwijsonderdeel Patiënt 
en zorg. De regie ligt bij de student, maar de 
coördinatoren hebben de mentoren opgeroepen waar 
nodig hulp te bieden bij het vinden van geschikte 
patiënten. 

Onderdeel van scholing mentoren Coördinatoren 4 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Toetsing Verschillen tussen mentoren De mentorinstructies worden uitgebreid en zo 
mogelijk verplicht gesteld om de rol en 
taakopvatting van de mentoren te verbeteren. 

Coördinatoren 1 

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Kwaliteitszorg Lage respons op de uitgezette evaluatieformulieren. Evaluatie bij laatste mentorles digitaal laten 
invullen. 

Coördinator + CEBE 2 

2 Kwaliteitszorg Evaluatiegesprek is te kort en te laat.  Evaluatiegesprek van een uur inplannen in mei 
2020. 

CEBE 2 

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  
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Beste studenten,  
 
De mondelinge evaluatiebijeenkomst en de geformuleerde schriftelijke feedback op de leerlijn PO jaar 2 2018-2019 hebben we als relevant en constructief 
ervaren.  
De verbeterde informatie t.a.v. de criteria voor de eindbeoordeling die in de studiewijzers van PO voor 2018-2019 is opgenomen, wordt goed gewaardeerd.  
Ook de verbeteringen in het onderwijs Patiënt en zorg worden herkend. Toegevoegd zijn aspecten van therapietrouw bij PO2.2 en ziekte-overtuigingen bij 
PO2.3. Ook dit jaar zullen we verder werken aan verdere verbetering van dit onderwijs en de opdrachten. We staan net als vorig jaar open voor suggesties 
om de kwaliteit van de opdrachten te verbeteren en intellectueel uitdagender te maken.  
Tenslotte zullen we dit jaar meer energie steken in het instrueren van de mentoren, om daarmee de verschillen die studenten ervaren tussen mentoren zo 
veel mogelijk te verminderen. 
 
Vriendelijke groet,  
Coördinatoren Leerlijn PO: Marike de Ruiter en Robert Hulsman 
 


