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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: OVV-2 

Jaargang: 2019-2020 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 5-12-2019  Studenten die tegen betaling willen meewerken aan verbetering 
van het onderwijs, kunnen zich melden bij Ulla.  
- De JVT zal oproep doen via Facebook.  
- Tip van studenten: werf studenten via het Flexbureau. 

Coördinator(en): B. Straver, T.M. de Reijke (verhinderd)  

Docenten: K.W. Pang (medical educator), J.E. Guikema  

Studenten JVT (MFAS): G. Biebuyck, J. de Haas, A. Kowsoleea, C. vd Meer, T. 
van der Putten, J. Zuurbier, A. Weterings (secr. 
onderwijs MFAS) 

 

Studentenraad: T. Fleischmann  

Opleidingscommissie: M. Abbou  

Voorzitter: U.M. Remer (opleidingscoördinator)  

Onderwijssupport: N.I. Battem (Blokonderst.), Y.P. Graafsma (verslag)  

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

 

Respons: 261/355 (74%) 
Rapportcijfer: 6,2 (2018-2019 6,3) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema*  

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten vinden het blok vakinhoudelijk interessant en divers en waarderen het contactonderwijs. Het werkcollege radiotherapie 
wordt in het bijzonder gewaardeerd om de goede opzet met veel interactie tussen studenten en met de docent.  

2 Onderwijs 
(inhoud) 

De-learnings radiotherapie en mammografie zijn leerzaam en worden gezien als een ‘best practice’. 

3 Planning en 
organisatie 

Studenten waarderen de betrokkenheid van veel docenten. Bijzonder compliment voor dr. Van den Aardweg die in week 7 met veel 
enthousiasme op het laatste moment een verhinderde docent verving.  

4 Kwaliteitszorg De JVT-leden zijn erg betrokken bij het onderwijs en hebben tijdens het blok verschillende problemen weten op te lossen door hun pro-
actieve houding richting de opleiding. Hiervoor worden ze gewaardeerd door zowel hun medestudenten als de opleiding.  

*Thema wordt door Onderwijssupport toegevoegd t.b.v. monitoringinstrument 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema* Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio** 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Door de veelheid aan onderwerpen en docenten in het 
blok en m.n. bij oncologie, missen studenten het 
overzicht en is bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk wat 
tot de toetsstof behoort. Ook ervaren zij weinig 
samenhang tussen de lessen. De JVT noemt als 
voorbeeld van een ‘good practice’ het inleidend college 
van week 5 van RA-3, waar een duidelijk overzicht 
wordt gegeven aan de hand van een illustratieve tabel. 
Gedurende de week wordt deze tabel herhaald om te 
laten zien welke onderwerpen worden behandeld en 
hoe de relatie is met andere onderdelen van de week.  
RAT2 (week 7) omvatte te veel studiestof, is op verzoek 
van studenten wel aangepast maar pas de dag voor de 
toets.  
ZSO en collegestof over TM-classificatie waren niet 
goed op elkaar afgestemd). 
De coördinatoren ontvangen graag feedback van 
studenten over de ZSO’s. 

Het onderdeel oncologie (week 5 t/m 8, incl. 
toetsing) zal worden herzien, waarbij de focus 
meer komt te liggen op de basis principes i.p.v. 
detail informatie van de ziektepakketjes.   
Onderzocht wordt of het mogelijk is het 
onderwerp oncologie ook aan de orde te laten 
komen in jaar 3.  
Geïnteresseerde studenten kunnen tegen 
betaling meewerken aan aanpassingen in het 
onderwijs.  
Ook de medical educators zullen bijdragen aan 
verbetering van het onderwijs in OVV-2.  

Blokcoördinatoren 
i.s.m. opleiding 

2 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Veel werkcolleges zijn door gebrek aan interactie 
volgens de studenten eigenlijk hoorcolleges.  
Bij veel TBL-sessies ligt het tempo laag. Studenten 
vinden dat in alle parallelsessies dezelfde vragen 
moeten worden behandeld. Veel vragen bij de TBL-
sessies leidden nauwelijks tot discussie omdat er één 
juist antwoord was.  
Voorbeelden van docenten met goede, inspirerende 
TBL-sessies zijn Gabor Linthorst  (hypofyse) en Jos 
Bramer (heup).  

Docentprofessionalisering is nodig.  
De coördinatoren streven naar een kernteam 
van betrokken en goed opgeleide docenten. 
Naar verwachting zal een kleiner team beter 
aan te sturen zijn en leiden tot een hogere 
kwaliteit onderwijs.  

Blokcoördinatoren 2 
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3 Onderwijs 
(inhoud) 

De studentassistenten bij het pathologiepracticum 
maligniteit waren onvoldoende in staat om de 
studenten goed te begeleiden.  
Het onderwerp van het practicum (6 stations) sloot 
niet aan bij het voorbereidend onderwijs.  

Gesprek met de practicumcoördinator 
(vdVijver) over de instructies aan de 
studentassistenten. 

Blokcoördinatoren 2 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

De opgegeven studiestof was voor een aantal 
opdrachten onduidelijk of onjuist. Soms werden alleen 
onderwerpen opgegeven en geen paginanummers.  

Vermelding van studiestof in studiewijzer 
controleren en waar nodig verhelderen. 

Blokcoördinatoren 2 

5 Onderwijs 
(inhoud) 

De WG ‘voeding bespreekbaar maken’ (week 4) werd 
door studenten niet als nuttig ervaren. Een deel van de 
leerstof was al behandeld tijdens het voorafgaande HC, 
de resterende tijd werd gebruikt voor het nakijken van 
de ZSO.   

Ervaringen bespreken met docent en onderwijs 
aanpassen. ZSO en college beter op elkaar 
afstemmen. 
Tips van de studenten: Ontwerp de les als een 
TBL-sessie.  

Blokcoördinatoren 2 

6 Onderwijs 
(inhoud) 

Bij het responsiecollege over prostaatcarcinoom waren 
meer dan 100 studenten aanwezig. Vooraf hadden ze 
via Facebook vragen verzameld. Naar de mening van 
de studenten kregen ze tijdens het responsiecollege 
weinig respons van de docent. 
Tijdens het responsiecollege van week 6 werden 
antwoorden van de ZSO besproken. Studenten 
prefereren een combinatie van schriftelijke 
antwoordmodellen en mondelinge toelichting tijdens 
een responsiecollege.  
Het voorstel om vooraf vragen te inventariseren via 
Canvas werkt onvoldoende bij OVV-2 gezien de 
breedte van de onderwerpen. 

De invulling van responsiecolleges heeft de 
aandacht van de opleiding. Huidige vorm is 
onbevredigend voor zowel studenten als 
docenten 

Blokcoördinatoren 
i.o.m.  opleidings-
coördinator 

4 

7 Toetsing 
(inhoud) 

Over de toetsing bestaat veel onvrede bij studenten. 
De kritiek heeft betrekking op: 
- veel vragen verwijderd zonder communicatie over 
argumenten (Blokondersteuner geeft aan dat dit per 
abuis vergeten is voor de ET);  

De opleiding besteedt veel aandacht aan het 
samenstellen van de toets, maar door de grote 
hoeveelheid docenten en onderwerpen is het 
een complex proces. Bij de herziening van het 
onderdeel oncologie zullen ook de toetsvragen 
kritisch worden bekeken. 

Blokcoördinatoren 2 
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- veel vragen over specifieke feitjes terwijl principes 
niet voldoende worden getoetst, en een vraag over 
een detail dat niet tijdens college is besproken maar 
alleen in een ZSO-opdracht voorkwam;  
- bij de vragen over sociologie (week 4) is voor 
studenten onduidelijk welke antwoorden worden 
verwacht. Studenten richten zich op wat een docent 
verwacht, zonder goed begrip van de stof; 
- meerdere taalfouten en een links/rechts-fout in een 
toetsvraag. 

8 Planning en 
organisatie 

Een aanzienlijk deel van de powerpoints en andere 
studiestof stond laat of te laat (in relatie tot toetsen) 
op Canvas. Voor de eindtoets stond geen enkele 
powerpoint van week 8 online. Dit is erg nadelig voor 
studenten omdat docenten tijdens een college 
regelmatig zeggen dat studenten juist geen 
aantekeningen moeten maken omdat de slides online 
komen. Ook komt het voor dat docenten uit tijdgebrek 
slides overslaan en verwijzen naar de mogelijkheid om 
de stof zelfstandig te bestuderen. 

De opleiding spant zich erg in om alle 
studiestof tijdig te ontvangen van docenten en 
zal dit blijven doen.   
De opleidingscoördinator werkt aan een 
document met alle afspraken rondom 
publicatie van onderwijsmaterialen. 
Tips van de JVT: Herinner de docenten d.m.v. 
bijvoorbeeld een sticker naast de pc in de 
collegezaal aan het uploaden van de slides. Als 
een docent dit direct doet, kost het weinig 
moeite.   

Blokcoördinatoren 
en opleidings-
coördinator 

2 

9 Planning en 
organisatie 

Bij klinische colleges is niet altijd een patiënt aanwezig. 
Studenten begrijpen dat dit overmacht kan zijn. Soms 
echter is er geen patiënt uitgenodigd en is er alleen 
sprake van een anonieme, digitale casus. Naar de 
mening van de studenten kan een dergelijk 
onderwijsmoment beter ingeroosterd worden als 
hoorcollege. Dit geeft duidelijkheid en het college kan 
dan als webcollege beschikbaar komen.  

Als een college is ingeroosterd als klinisch 
college kan dit niet worden aangepast als een 
patiënt afwezig is. Indien de insteek van 
docent een hoorcollege is, dient dit ook zo 
ingeroosterd te worden.  
De opleidingscoördinator werkt aan een 
document met alle afspraken rondom 
onderwijsvormen.  

Opleidings-
coördinator 

4 

10 Planning en 
organisatie 

Vragen die via het discussieforum werden gesteld, 
werden laat of niet beantwoord. Studenten geven aan 
dat dit bij andere blokken wel lukt, bijvoorbeeld door 

Herzien werkwijze monitoren discussieforum. 
Verhelderen communicatieroute vanuit 
studenten met opleiding. 

Blokcoördinatoren 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) 

*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) 

  

weekcoördinatoren verantwoordelijk te maken voor 
het forum in een specifieke week. 
Voor studenten is het onduidelijk waar ze moeten 
aankloppen als de studiestof voor bijvoorbeeld een 
ZSO incorrect is. Is dit inhoudelijk (vraag via forum) of 
logistiek (vraag via DSDD)?  

11 Planning en 
organisatie 

Een aantal colleges is niet doorgegaan doordat 
docenten onverwacht afwezig waren. Vrijwel alle 
responsiecolleges (waaronder die van week 1 en 2) zijn 
niet doorgegaan. Het responsiecollege van week 3 
stond ingeroosterd aan het eind van de dag. Hier 
waren slechts 3 studenten aanwezig, het college werd 
na korte tijd beëindigd.  

JVT geeft lijst met vervallen onderwijs aan de 
opleidingscoördinator. Deze zal contact 
opnemen met de betreffende docenten.  

Opleidings-
coördinator 

1 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema* Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio** 

1      

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

# Thema* Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio** 

1      
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Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

Het is duidelijk dat OVV-2 een uitdagend blok is, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Er worden veel verschillende onderwerpen besproken, hetgeen 
betekent dat er veel docenten betrokken zijn. Ondanks alle inspanningen van blokondersteuning en coördinatoren zijn we er nog onvoldoende in geslaagd 
tijdige aanlevering van materiaal van alle docenten te realiseren. Verdere docentprofessionalisering gaat dit verbeteren. Het heeft de volle aandacht. 
Inhoudelijk zien we veel verschillende onderwerpen, waarbij we in de continue verbeterprocessen die achter de schermen gaande zijn, evalueren of er 
(deel)onderwerpen verplaatst kunnen worden. In ieder geval zal het oncologiegedeelte aanpassingen ondergaan om de samenhang te verbeteren. 
Ondanks deze complexiteit zijn wij als coördinatoren trots op zowel de geleverde prestatie van zowel studenten (toch weer 82% geslaagd) als docenten en 
blokondersteuning en waarderen we de constructieve samenwerking met de studentvertegenwoordigingen als uiting van actieve studentparticipatie. 


