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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: RA-3 

Jaargang: 2019-2020 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 4-2-2020   

Coördinator(en): E.C. de Jong, M. van Onna; M.G. van de Sande (verhinderd)  

Docenten: M.B. Kes, E. Reefman (medical educators); V.J. Odekerken (docent, adviseur 
blended learning) 

 

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

 

Studenten SR: T. Fleischmann  

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst (verhinderd)  

Opleidingscoördinator: U.M. Remer (verhinderd)  

Opleidingscommissie: M. Abbou  

Onderwijssupport: H.B. Lont (onderwijskundig adviseur, voorzitter), Y.P. Graafsma (verslag)  

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

 

Respons: 261/338 (77%) 
Rapportcijfer: 7,1 (2018-2019: 7,0) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema  

1 Onderwijs (inhoud) De kwaliteit van de colleges was hoog. Week 5 over reumatoïde artritis werd in het bijzonder gewaardeerd. De 
onderwijsonderdelen in deze week sloten goed op elkaar aan, waardoor de kernconcepten duidelijk naar voren kwamen. 
Studenten hadden houvast aan het schematische overzicht waarmee ieder college startte.  

2 Informatievoorziening Studenten waardeerden het dat colleges tijdig online stonden.  

3 Onderwijs (inhoud) Het anatomiepracticum in week 7 was uitdagend en leerzaam. 

4 Onderwijs (inhoud) De TBL-sessies van Gabor Linthorst worden gezien als een best practice: hoog tempo, goed ingerichte dia’s, prikkelende opbouw 
in moeilijkheidsgraad, goede discussies maar ook duidelijkheid over welk van de goede antwoorden uiteindelijk het beste is. 



PDCA+ V10 RA-3 , 2019-2020 

Pagina 2 van 6 

 

5 Onderwijs (inhoud) De studenten complimenteren Prof. dr. Smout met de interactieve wijze waarop hij tijdens een klinisch college over IBS 
filmopnames van een gesprek met een patiënt inzette. 

6 Planning en organisatie De opdrachten voor PO en AV sluiten inhoudelijk goed aan bij het blok. 

7 Onderwijs (inhoud) Studenten waarderen de betrokkenheid van de coördinatoren bij het onderwijs. 

 

  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Week 1: Opdracht 1 van de ZSO over insectensteek 
(determineren van insecten) en opdracht 1 van de ZSO 
over Allergische Rhinoconjunctivitis (bloeiperioden van 
allergenen) werden door studenten als weinig zinvol 
ervaren.  

ZSO’s week 1 herzien waar nodig. Coördinatoren 
i.o.m. Medical 
Educators 

2 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Week 2: Studenten ervaren in het onderwijs over DM 
overlap met eerdere blokken en onnodige herhaling in 
contactonderwijs en ZSO’s bij dit blok. Onderwijs over 
psychologische aspecten van diabetes zien studenten 
liever in kleinschalige vorm aan de hand van casuïstiek. 
De onderwerpen van het WC Patiënt centraal bij DM 
worden door studenten gewaardeerd en moeten zeker 
behouden blijven. Het WC De impact van een 
chronische ziekte als DM wordt genoemd als voorbeeld 
van goed onderwijs. 

Studiestof en onderwijs over DM herzien. 
Opties: 

 minder onderwijstijd voor DM; 

 kleinschalig onderwijs met casuïstiek. 
 
 

Coördinatoren 
i.o.m. Medical 
Educators 

2 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Week 2 en 7: In week 2 was weinig tijd voor het 
complexe onderwerp ‘darmileus’, ook omdat hierbij M. 
Crohn al werd behandeld. Dit onderwerp werd pas 
goed uitgelegd in week 7. Het HC en WC over ileus in 
week 2 sloten niet goed op elkaar aan. De ZSO over 
darmileus was te moeilijk om vooraf zelfstandig te 
maken. De opdrachten van dit ZSO zijn besproken 

Onderwijs over darmileus in week 2 en 
onderwijs week 7 herzien. Genoemde opties: 

 e-learning aanbieden tussen klinisch 
college en werkcollege in week 2.  

 uitleg over de benadering van het 
onderwerp ileus toevoegen aan de ZSO 
over ileus. 

 Klinisch college IBD herzien. 

Coördinatoren 
i.o.m. docenten en 
Medical Educators 

2 
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tijdens het WC. De docent leek niet goed op de hoogte 
van het kennisniveau van de studenten. 
Week 7 wordt als zwaar en onduidelijk ervaren door 
studenten. De informatiedichtheid is hoog, maar er is 
relatief weinig aandacht voor behandelstrategieën. 
Bij het klinisch college over IBD konden door tijdgebrek 
niet alle dia’s worden besproken, terwijl dit wel 
toetsstof was. Zonder toelichting zijn dia’s niet altijd 
voldoende duidelijk. 

4  Toetsing 

(inhoud) 
Meer studenten dan vorig jaar zijn dit jaar (zeer) 
tevreden over de duidelijkheid van de toetsvragen, 
maar de coördinatoren hebben hun doelen nog niet 
bereikt. Geplande verbeteracties hebben zij maar ten 
dele kunnen uitvoeren. Belangrijkste hobbel was het ad 
hoc karakter van werkzaamheden. Het kost de 
coördinatoren veel moeite om vragen van docenten 
binnen te krijgen. Ook het screenen van toetsvragen 
kost veel tijd. De tijd die besteed moet worden aan het 
verzamelen en tekstueel screenen van vragen gaat ten 
koste van aandacht voor inhoud en niveau. Door 
tijdgebrek zijn de vragen van de RAT-toetsen niet door 
de coördinatoren gescreend. Als de deadline is 
overschreden, kunnen vragen niet worden gescreend 
door medewerkers van Team Toetsen.  
De aanwezige studenten spreken uit dat het 
verwarrend is als ze tijdens een toets worden 
geconfronteerd met onduidelijke en onjuist 
geformuleerde vragen. 
De huidige situatie is frustrerend voor zowel studenten 
als coördinatoren.  
De coördinatoren geven aan dat een toetsvraag die 
naar hun oordeel moeilijk maar goed was, op advies 

 Maken van realistische jaarplanning 
waardoor voor docenten, coördinatoren en 
ondersteuning duidelijk is wat er op welk 
moment van hen verwacht wordt en zij ook 
werkelijk aanwezig kunnen zijn op 
geplande afspraken en evaluaties. 
Betrokken docenten worden standaard 
uitgenodigd voor nabespreking van hun 
onderwijs en toetsen. 

 Mogelijkheden onderzoeken om de 
ontwikkeling van toetsvragen direct na 
afronding van het blok te starten. Hiermee 
worden bij andere blokken goede 
ervaringen opgedaan. Voor het merendeel 
van de vragen zal dit mogelijk zijn, een 
aantal onderwerpen vereist omwille van de 
actualiteit een latere ontwikkeltijd.  

Coördinatoren 
i.s.m. 
blokondersteuner  

1 
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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) 

van Team Toetsen op grond van de statistische analyse 
is verwijderd (lage RIR en lage p-corr). Na statistische 
analyse zijn vooral toepassingsvragen vervallen. 
Ondanks dat een aantal toetsvragen onduidelijk of te 
moeilijk werd bevonden, is het slagingspercentage voor 
RA-3 88,5%. Wat zegt dit over het onderwijs en de 
toetsing?  

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Zelfstudie, blokoverschrijdend: 
Uit de schriftelijke evaluatie blijkt dat studenten meer 
e-learnings willen, maar dat lang niet alle studenten 
alle ZSO’s maken. De aanwezige studenten geven aan 
e-learnings als duidelijker en activerender te ervaren 
dan leesmateriaal alleen (boeken, artikelen, websites). 
Zeker bij onderwerpen m.b.t. beeldvorming heeft een 
e-learning een duidelijke meerwaarde. Een goede 
balans tussen zelfstudievormen is van belang. Bij RA-3 
is deze balans volgens de aanwezige studenten goed. 
Een deel van de studenten maakt de ZSO’s niet 
helemaal en soms worden alleen de modelantwoorden 
bestudeerd. Antwoordmodellen met goede feedback 
zijn wel nodig volgens studenten, omdat je anders na 
het maken van een ZSO onvoldoende weet of je de stof 
beheerst.  
Studenten prefereren hoofdstukken uit boeken boven 
websites en artikelen, terwijl docenten omwille van 
kwaliteit en actualiteit bij voorkeur artikelen opgeven 
als studiemateriaal. Studenten zouden graag al in jaar 1 

Aandacht houden voor balans tussen 
zelfstudievormen. 
Leeswijzer toevoegen aan geselecteerde 
artikelen. De tool FeedbackFruits is hiervoor op 
Canvas beschikbaar voor docenten. 

Hoofd bachelor 
i.s.m. opleidings-
coördinator, blok-
coördinatoren en 
Medical Educators 

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) 

van hun studie leren hoe ze een wetenschappelijk 
artikel moeten lezen.  

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Responsiecolleges worden matig bezocht door 
studenten en soms is er geen docent aanwezig. 
Hierdoor ontstaat een neerwaartse spiraal. 
Tips van studenten om responsiecolleges te 
verbeteren:  

 Voeg een bonusvraag voor de toets toe aan een 
ZSO en behandel deze vraag bij het 
responsiecollege.  

 Bespreek geen vragen uit het oefententamen 
tijdens een responsiecollege. Dit oefententamen 
maken studenten liever zelfstandig. 

Opzet van responsiecolleges veranderen. Hoofd bachelor 
i.s.m. opleidings-
coördinator, blok-
coördinatoren en 
studenten 

4 

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Week 5 en in mindere mate week 6 zijn te vol volgens 
studenten doordat in die weken ook veel opdrachten 
en deadlines zijn voor de leerlijnen AV en PO.  
De aanwezige studenten geven aan dat het  
samenvallen van deadlines voor blokonderwijs en de 
leerlijnen AV en PO een terugkerend probleem is. Het is 
voor studenten niet altijd mogelijk voldoende te 
anticiperen op extra drukke weken. 

Coördinatoren nemen contact op met 
coördinatoren PO en AV over het mogelijk 
verplaatsen van deadlines. Indien dit 
onvoldoende effect heeft, moeten mogelijk 
onderwerpen in RA-3 worden geschrapt. Opties 
hiervoor in week 5: systeemziekten en/of 
vasculitis. Deze onderwerpen komen niet aan 
bod in ander onderwijs tijdens bachelor en 
master.  
Bij aanvang van het blok tijdens 
contactonderwijs studenten al informeren over 
opbouw van het blok en momenten van 
piekbelasting.  

Coördinatoren + 
blokondersteuner 
i.o.m. 
coördinatoren AV 
en PO 

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) 

 

2 Kwaliteitszorg De resultaten van de beoordeling van ZSO’s bij de 
schriftelijke evaluatie blijken onbetrouwbaar. 
Studenten geven aan dat het lastig is om bij het 
invullen van het formulier alle ZSO’s met 
terugwerkende kracht goed te beoordelen. 

Vraagstelling over ZSO’s aanpassen, zodat 
uitkomst betrouwbaarder wordt. 
 

Opleidings-
coördinator i.o.m. 
medewerkers 
Kwaliteitszorg CEBE 

2 

3 Kwaliteitszorg Volgens de schriftelijke evaluatie vindt 20% van de 
studenten de werkdruk te hoog, maar besteedt slechts 
7% meer dan 44 uur per week aan het blok. 
Daarentegen geeft 58% van de respondenten aan 
minder dan 33 uur per week aan RA-3 te besteden. De 
aanwezige studenten geven aan dat week 7 als zwaar 
en onduidelijk wordt ervaren en dat deze week de 
antwoorden op de vragen over inzet en werkdruk 
kleurt.  
De vereiste inzet volgens het evaluatierapport is 17-24 
uur per week, waarvan 9-12 contacturen. 

Vereiste inzet op het evaluatieformulier zo 
nodig aanpassen.  

Coördinatoren 
i.o.m. medewerker 
Kwaliteitszorg CEBE 

2 

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

De coördinatoren zijn blij dat RA-3 door de studenten zeer gewaardeerd wordt. De toets is een stuk verbeterd t.o.v. vorig jaar maar nog niet optimaal. Dit 

blijft een aandachtspunt voor de coördinatoren. Daarnaast zullen de coördinatoren met behulp van de Medical Educators de 3 slecht scorende ZSO’s 

(Insectensteek, Patiënt centraal bij DM en DM & Etniciteit) te verbeteren. Ook zullen de coördinatoren aandacht besteden aan het volle programma van 

week 5 en de invulling week 6 en week 7. Uiteraard waren de coördinatoren erg tevreden met een slagingspercentage van 88,5%! 


