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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Bachelorthesis 

Jaargang: 2019-2020 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 3-12-2019   
De JVT spreekt haar waardering uit voor al het werk dat door 
coördinatoren en Onderwijssupport achter de schermen is gedaan 
om de werkprocessen rondom de thesis te verbeteren. 
 
De coördinatoren willen graag met de JVT verder in gesprek over de 
manier waarop studenten beter kunnen worden geïnformeerd over 
de thesis. Zij zouden het waarderen als studenten van het huidige 
cohort volgend jaar tijdens de introductiebijeenkomst het woord 
voeren. De coördinatoren maken een afspraak met de JVT. 

Coördinator(en): C.J. Fijn van Draat, F.M. Hochstenbach  

Docenten: M.B. Kes (medical educator)  

Studenten JVT (MFAS): P. van Oosten, P. Swart, J. v.d. Velde, A. Weterings 
(secr. onderwijs MFAS) 

 

Studentenraad (SR): I. Acheampong  

Opleidingscommissie: -  

Voorzitter: U.M. Remer  

Onderwijssupport: R. Scheffer (blokondersteuner), H.B. Lont (CEBE, 
onderwijskundig advies), 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: 74/310 (24%) 
Rapportcijfer: 6,7 (2018-2019 6,7) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema*  

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten ervaren de thesis als een cruciaal en leerzaam onderdeel van hun opleiding, waarbij ze vaak voor het eerst kennis maken met 
het wetenschappelijke werkveld. Ook voor PI’s is het contact met bachelorstudenten belangrijk. 

2 Planning en 
organisatie 

De time table in Canvas wordt als zeer behulpzaam ervaren.  

3 Informatie-
voorziening 

Studenten waarderen de inloopspreekuren als een laagdrempelige manier om contact te hebben met coördinatoren bij vragen en 
problemen.  

4 Planning en 
organisatie 

Studenten vinden het prettig dat colleges optioneel zijn en ze veel vrijheid hebben om hun tijd in te delen. 

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

# Thema* Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio** 

1 Onderwijs 
(inhoud) /  
Planning en 
organisatie 

Hoewel de meeste studenten tevreden zijn over hun 
begeleiders, is de relatie tussen studenten en 
begeleiders soms moeizaam bijvoorbeeld door geringe 
beschikbaarheid van begeleiders. Hun afhankelijke 
positie t.o.v. de begeleider/beoordelaar belemmert 
studenten bij het aankaarten van problemen.  
De coördinatoren geven aan dat de inloopspreekuren 
bedoeld zijn om vragen te stellen en problemen te 
bespreken, dat ze de studenten altijd steunen en 
zoeken naar oplossingen. Zo nodig nemen zij contact op 
met begeleiders/PI’s. Een mail van de coördinator 
volstaat vaak om problemen op te lossen. 
De coördinatoren adviseren om bij de start van de 
thesisperiode alle begeleidingsmomenten direct vast te 
leggen.  
De verantwoordelijkheid voor het informeren van 
begeleiders over de bachelorthesis ligt bij de 
studenten. 

Studiewijzer waar nodig aanpassen op 
duidelijkheid over verwachtingen t.a.v. de 
rollen van studenten, begeleiders en 
coördinatoren.  

Coördinatoren 2 

2 Informatie-
voorziening 

De weekplanning in de studiewijzer is gebaseerd op een 
lineaire systematic review. Studenten die een narrative 
review doen, ervaren weinig structuur. Dit is inherent 
aan het cyclische karakter van een dergelijke review, 
maar leidt blijkbaar toch tot verwarring en 
onzekerheid.  

Beschrijving van reviews in de studiewijzer 
aanpassen door toevoeging van illustraties die 
de kenmerken van systematic versus narratief 
verhelderen. 

Coördinatoren 2 

3 Informatie-
voorziening 

Het doel van de facultatieve groepssessies 
(werkcolleges) is voor studenten niet voldoende 
duidelijk. Sommigen komen blanco binnen, anderen 
hebben een specifieke vraag maar krijgen hier niet 

Verhelderen van het doel en de werkwijze van 
de groepssessies in de studiewijzer. 

Coördinatoren 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) 

altijd antwoord op. Een deel van de studenten ervaart 
de sessies als te makkelijk.  

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Statistiek is voor veel studenten lastig, de kennis die is 
opgedaan bij KWM is vaak weggezakt.  

Opfriscollege statistiek toevoegen aan 
groepssessies. Onderzoeken of  docenten van 
KWM dit onderwijs kunnen geven. 

Coördinatoren 2 

5 Onderwijs 
(inhoud) 

Een deel van de studenten heeft behoefte aan 
onderwijs over het doen van een meta-analyse, ook 
vanuit een aantal begeleiders is daar vraag naar. De 
coördinatoren geven aan dat dit niet tot de leerdoelen 
van de bachelorthesis behoort. Studenten mogen wel 
een meta-analyse doen, maar moeten hier dan in 
getraind worden door hun begeleider.  

In studiewijzer aangeven wat verwacht wordt 
van studenten t.a.v. meta-analyse. 

Coördinatoren 2 

6 Informatie-
voorziening 

Studenten ervaren de communicatie vanuit de 
opleiding soms als verwarrend. Enerzijds wordt een 
pro-actieve houding van studenten verwacht, 
anderzijds moedigen coördinatoren hen aan om aan de 
bel te trekken bij vragen en problemen.  
Voor een onbekend aantal studenten is onduidelijk wat 
de status van hun thesis is en of ze moeten afwachten 
of niet. Onduidelijk is of ondanks zorgvuldig handelen 
van de student, bij TurnItIn soms fouten optreden bij 
het verwerken van documenten. Mails worden niet 
altijd (goed) gelezen door studenten of komen niet aan 
omdat ze in de spambox belanden. 
De Studentenraad geeft aan dat er veel wordt 
gecommuniceerd vanuit de opleiding met studenten, 
maar dat informatie blijkbaar niet altijd goed overkomt. 

De blokondersteuner kijkt in OnStage hoeveel 
studenten nog geen bericht hebben ontvangen 
over hun thesis en plaatst eventueel een 
announcement op Canvas om studenten te 
informeren over de status van de theses en te 
ondernemen stappen.  

Blokondersteuner 
i.s.m. coördinatoren 

1 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema* Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio** 
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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) 

1      

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

# Thema* Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio** 

1      

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten, 
 
Hartelijk bedankt voor jullie waardevolle feedback bij de studentevaluaties van de afgelopen Bachelorthesis 2019–2020.  Wij zijn blij dat jullie de 
Bachelorthesis als zeer leerzaam hebben ervaren en dat jullie de opzet waarderen waarbij je in een relatief korte tijd voltijds aan je thesis kunt werken.  Ook 
blijken jullie de vrijheid te waarderen om je tijd zelf in te richten tijdens deze twee maanden. 
 
In de evaluatie geven jullie aan dat het informeren van de begeleiders beter kan.  De verantwoordelijkheid voor het informeren van begeleiders over de 
Bachelorthesis ligt primair bij jullie zelf, maar wij zullen als coördinatoren vóór de start van de volgende Bachelorthesis een voorlichtingsbijeenkomst 
organiseren voor de begeleiders om informatie en inzichten met hen te delen. 
 
Jullie vonden verder dat de beschrijving van het onderzoeksmethode bij een narratief review duidelijker kan.  Wij zullen daarom jullie fraaie voorstel 
overnemen om in de nieuwe studiewijzer van de Bachelorthesis een illustratie toe te voegen over het cyclische karakter van een narratief review en om dit 
karakter te vergelijken met het lineaire karakter van een systematic review.  Ook zullen we in de nieuw studiewijzer het doel en de werkwijze van de 
groepsessies van week 1 en 5 duidelijker beschrijven. 
 
Tot slot gaven jullie aan dat een opfriscollege statistiek zal helpen bij het onderzoek voor de Bachelorthesis.  Wij zullen een docent van het vak Klinische en 
Wetenschappelijke Methodologie (KWM) uitnodigen om dit onderwijs gaan te verzorgen.  Ook zullen wij in de studiewijzer aangeven wat we bij de 
Bachelorthesis verwachten ten aanzien van het opstellen van een meta-analyse. 
 
Met deze suggesties hopen we het komend studiejaar weer een verbeterde Bachelorthesis aan te kunnen bieden aan de nieuwe derdejaars studenten. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Frans Hochstenbach 
Karin Fijn van Draat 


