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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: OVV-1 

Jaargang: 2019-2020 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 2-12-2019  De JVT is voor jaar 1 nog niet op volledige sterkte. De aangestelde 
leden lopen op dit moment allemaal stage. De secretaris onderwijs 
van MFAS heeft het evaluatiegesprek met hen voorbereid. Ook de 
SR heeft informatie ingewonnen bij eerstejaars studenten. Het 
aanwezige lid van de OC is zelf eerstejaars.  

Coördinator(en): P.E. Habets, I.M. de Graaf  

Docenten: C.E. Albicher (Medical educator)  

Studenten JVT (MFAS): A. Weterings (secr. onderwijs MFAS)  

Studenten SR: E. van Vliet  

Opleidingscommissie: J.A. Gadet  

Voorzitter: U.M. Remer (Opleidingscoördinator bachelor Geneeskunde)  

Onderwijssupport: 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: 227/355 (64%) 
Rapportcijfer: 7,9 (2018-2019 7,7) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema*  

1 Planning en 
organisatie 

Passie, kwaliteit, betrokkenheid en enthousiasme van docenten en coördinatoren  

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Kwaliteit, opbouw, niveau, aansluiting en interactiviteit van al het contactonderwijs (HC, KC, WC, TBL en practica) 

3 Onderwijs 
(toetsing) 

Toetsing (DT en ET); aansluiting op studiestof, duidelijkheid van de vragen en duidelijkheid over wat de studenten konden verwachten 
Deze items scoren goed op de student-evaluatie (range: 3,5 – 3,8) 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

ZSO’s embryologie 1,2 en 3 en Anatomie 1 en 3 (= E-learnings met formatieve feedback). E-learnings worden door de directe feedback 
zeer gewaardeerd. 

5 Onderwijs 
(inhoud) 

Nieuwe eerstejaars waarderen de introductielessen van verschillende werkvormen, recidivisten waarderen het om in een kleine groep 
zonder nieuwe eerstejaars de TBL-lessen te krijgen. Dit ervaren ze als zeer leerzaam. 

*Thema wordt door Onderwijssupport toegevoegd t.b.v. monitoringinstrument 
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*Thema wordt na afloop toegevoegd t.b.v. monitoringinstrument ** 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] 

# Thema* Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio** 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Een aantal ZSO’s scoort laag. Ook scoort het item 
‘duidelijkheid van de ZSO’ relatief laag (3,3). Bij een aantal 
ZSO’s werkten links niet, ondanks controle hierop kort voor 
de start van het onderwijs. Veel vragen die hierover via 
Canvas werden gesteld, konden door de coördinatoren snel 
worden beantwoord. 

Met de betrokken docenten kijken of en 
hoe de ZSO’s aangepast kunnen worden. 
Hulp van JVT is, net als afgelopen jaar, 
wenselijk. 

Blokcoördinatoren 2 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Item feedback scoort relatief laag (3,2). Coördinatoren zijn 
echter ook blij dat dit item verbeterd is ten opzichte van 
vorig jaar.  
Studenten geven aan dat zij behoefte hebben aan 
uitgebreidere antwoordmodellen. Dit is niet conform de 
uitgangspunten van Epicurus, dat uitgaat van activerend 
onderwijs.  

Formele en informele feedback op diverse 
momenten blijven handhaven (o.a. 
CANVAS, (oefen)toetsen, responsiecollege, 
gesprekken voor en na de 
contactmomenten, DSSD) en kijken waar 
e.e.a. nog uitgebouwd kan worden.  

Blokcoördinatoren 2 

3 Onderwijs 
(toetsing) 

De herkansing van afgelopen jaar fungeert als oefentoets; 
deze toets bevat vragen van alle weken. Ten tijde van de DT 
vinden studenten het lastig om de vragen m.b.t. week 1 t/m 
4 uit deze oefentoets te destilleren. Oefentoets bevat ook 
nog de ‘foute’ vragen van het jaar daarvoor. 

Weektoevoeging zichtbaar maken voor 
studenten bij de proeftoets. 
Verwijderen van slechte vragen in 
Testvision is opgenomen in de reguliere 
workflow van Team Toetsen.  

Blokcoördinatoren 2 

4 Onderwijs 
(toetsing) 

Inhoud en positie van het onderwerp Obesitas zijn dit jaar 
aangepast, maar veel studenten ervaren dit onderwijs nog 
steeds als minder interessant en nuttig. Het tempo ligt in 
week 6 lager dan in eerdere weken en een deel van de 
collegestof lijkt al bekend.  

Inhoud en positie van het onderwerp 
Obesitas heroverwegen.  

Blokcoördinatoren 2 

5 Planning en 
organisatie 

Ondanks het verplichte karakter bleven veel recidivisten 
weg bij het vaardighedenonderwijs over Communicatie 
tussen arts en patiënt. Ze ervaren dit onderwijs niet als 
nuttig in hun tweede jaar.  

Opzet van dit onderwijs voor recidivisten 
heroverwegen. 

Opleidings-
coördinator i.o.m. 
docent 

2 
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*Thema wordt na afloop toegevoegd t.b.v. monitoringinstrument ** 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) 

 

*Thema wordt na afloop toegevoegd t.b.v. monitoringinstrument ** 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 overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema* Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio** 

1 Onderwijs 
(toetsing) 

Toetsmatrijs niet gepubliceerd op CANVAS. Welke 
variant van de toetsmatrijs komt wel/niet op CANVAS 
was voor het blok niet duidelijk. 

Overeenstemming m.b.t. wel/niet publiceren 
toetsmatrijs op CANVAS en hoe zie ie er dan 
uit? Idem voor alle blokken? 

Opleidings-
coördinator 

2 

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

# Thema* Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio** 

1 Planning en 
organisatie 

Het servicegesprek staat relatief laat (kort voor start 
blok) gepland. 

Servicegesprek ruim voor de zomervakantie 
inplannen 

Team toetsen  

2 Informatie-
voorziening 

Afspraken over wat doet DSSD / wel of niet mailen 
coördinatoren rondom aanwezigheid en AA loopt niet 
vlotjes. Veel ‘kastje muur’ voor de studenten. In het 
begin van het studiejaar was de hoeveelheid vragen te 
groot voor de organisatie achter de DSSD. 

Goede afspraken maken over werkprocessen. 
Dit heeft de aandacht van de opleiding en het 
Dienstencentrum.  

Opleidings-
coördinator i.o.m. 
hoofd 
Dienstencentrum 

2 

3 Planning en 
organisatie 

De eindtoets op vrijdagavond van 19.00-21.30 wordt 
als enorm vervelend ervaren. De opleiding is voor de 
planning van toetsen afhankelijk van de UvA. 

Opleiding zal het ongewenste tijdstip opnieuw 
onder de aandacht brengen en zo nodig 
escaleren.  

Opleidings-
coördinator 

1 
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Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten, 
 
Namens alle docenten, betrokkenen en onszelf veel dank voor jullie feedback.  We zijn ontzettend blij met ons mooie rapportcijfer en de waardering voor de 
kwaliteit van alle contactmomenten en kwaliteit en betrokkenheid van alle docenten.  
De belangrijkste verbeterpunten waar we aan gaan werken zijn: 
 
- Het bekijken en aanpassen van de ZSO’s die lager scoren. Fijn als de JVT, net als afgelopen jaar, ons input kan geven over de ervaringen van studenten met 
betrekking tot de laag scorende ZSO’s. 
- Nadenken over de vraag op welke manieren we het onderwerp ‘feedback’ nog beter kunnen implementeren. Wat is er behalve CANVAS, (oefen)toetsen, 
responsiecollege, gesprekken voor en na de contactmomenten en info via de DSSD nog meer mogelijk om de studenten van feedback te voorzien? 
- De proeftoets voorzien van weeknummers o.i.d. zodat de studenten vooraf weten welke toetsvragen tot welke weken behoren.  
 
We willen jullie ook complimenten geven voor jullie enthousiasme en betrokkenheid. We zien uit naar een prettige samenwerking om de ZSO’s te 
verbeteren, en wensen jullie veel succes met het vervolg van jullie studie. 
 
Dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Petra en Irene 
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