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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: WDD-3 

Jaargang: 2019-2020 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 11-02-2020  Compliment van coördinator en docent voor 
betrokkenheid van studenten bij het onderwijs. 
 

Coördinator(en): E.M. Bosnak, L. Westerman (onderwijscoördinatie afd. psychiatrie)  

Docenten/Medical 
Educators: 

V.J. Odekerken, M. Liem, C.E. Bras, H. Hofstede  

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

 

Studenten SR: M. van Eijk  

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst (afwezig)  

Opleidingscoördinator: U.M. Remer (voorzitter)  

Opleidingscommissie: D.M. Bokma  

Onderwijssupport: L. v.d. Loon & D. van Coblijn (blokondersteuning), L. dos Santos (roostering), 
H.B. Lont (onderwijskundig adviseur), Y.P. Graafsma (verslag) 

 

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

 

Respons: 194/309 (63%) CAVE: er is gekopieerd waardoor slechts een deel van de respons is ingescand! 
Rapportcijfer: 7,8 (2018-2019 7,2) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema  

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten zijn enthousiast over het blok: Interessante onderwerpen die aan bod komen in gevarieerd en activerend onderwijs van hoge 
kwaliteit, gegeven door betrokken docenten. 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

De e-learnings worden zeer leerzaam gevonden. 

3 Planning en 
organisatie 

Studenten waarderen de goede organisatie en duidelijke structuur van het blok. 

4 Informatie-
voorziening 

De uitgebreide feedback op bezwaren wordt gewaardeerd, studenten voelden zich gehoord en ervaren de feedback als leerzaam. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

De ZSA Voorbereiding anatomie practicum wordt 
weinig uitdagend gevonden. Studenten die de 
opdrachten al thuis hadden gemaakt, konden tijdens 
het practicum weinig doen omdat daar gelegenheid 
werd gegeven om de opdrachten te maken. De 
studenten geven aan dat de opdrachten prima thuis 
kunnen worden gemaakt, zodat er tijdens het 
practicum tijd is voor verdieping. 
Net als vorig jaar  verschilden de begeleiding en 
invulling van het practicum en daarmee de ervaren 
kwaliteit tussen groepen.  

Afstemming tussen ZSA en practicum en 
invulling practicum verbeteren i.o.m. 
studenten en indien mogelijk medical 
educators. 

Coördinator 2 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Effectiviteit practica volwassenenpsychiatrie (week 4 
t/m 7, presentaties door TBL-groepen) verbeteren. Het 
niveau van de presentaties varieert sterk. Een deel van 
de studenten geeft op hun evaluatieformulier aan 
weinig te leren van de presentaties door 
medestudenten. De JVT vindt dat er voldoende sturing 
is en vindt de practica leerzaam. Het voorbereiden en 
presenteren van een onderwerp presenteren zorgt 
voor verlichting bij voorbereiden van de toets. 
Docenten refereerden bij de practica niet altijd aan de 
voorbereidende opdrachten.  

Aanleveren gestructureerder format + 1 artikel 
voor presentatie door studenten (te verwerken 
in ZSA). 
 

Coördinator 2 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

De e-learnings verslaving en stigma & weerbaarheid 
worden een aantal keer genoemd als te verbeteren. De 
aanwezige studenten geven aan dat dit relatief is, de 
kwaliteit is voldoende. 

Nogmaals, zo mogelijk met medical educators, 
functionaliteit van (alle onderdelen van) deze 
e-learnings doorlopen. 

Coördinator 2 
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4 Onderwijs 
(inhoud) 

De coördinator geeft aan dat er te weinig tijd is voor 
uitleg over depressie, OCD & anorexia (deze laatste 
twee onderwerpen worden alleen besproken tijdens 
patiëntcolleges). De aanwezige studenten geven aan 
dat er wel voldoende zelfstudie over deze 
onderwerpen is en dat eetstoornissen in OVV2 al is 
besproken tijdens contactonderwijs.  Niet alle 
studenten vinden uitbreiding van contactonderwijs 
nodig. 

Toevoegen tweede HC depressieve stoornissen 
en HC compulsieve stoornissen overwegen.  
 

Coördinator 2 

 Onderwijs 
(inhoud) 

De hoeveelheid dia’s bij het de HC’s  over psychose was 
te groot voor de beschikbare tijd. De studenten geven 
aan dat de informatiedichtheid op de dia’s kan worden 
verhoogd (korter en bondiger). 

HC psychose waar mogelijk herzien. Coördinator i.s.m. 
docent 

2 

5 Onderwijs 
(inhoud) / 
Toetsing 
(inhoud) 

Onvoldoende tijd voor differentiaaldiagnostiek 
voorbereidend op tentamen (en masteropleiding). De 
toetsvragen waren veel op toepassingsniveau wat nog 
niet overal terugkwam het contactonderwijs. 

Toevoegen overstijgende WC of TBL 
differentiaaldiagnostiek psychiatrie in laatste 
week  overwegen.  
Alignment onderwijs en toets nakijken en waar 
nodig aanpassen. 

Coördinator 2 

6 Onderwijs 
(inhoud) 

De gemaakte folder over autisme (week 3) werd niet in 
alle groepen besproken tijdens het contactonderwijs. 

Verwachtingsmanagement: duidelijk 
communiceren over verwachtingen van de 
opdracht en beter laten terugkomen in PR. 

Coördinator i.s.m. 
docent 

2 

7 Onderwijs 
(inhoud) / 
Toetsing 
(inhoud) 

Onderwijs en toetsing over polytrauma (week 1) 
behoeven verbetering volgens studenten: De 
opdrachten gemaakt als onderdeel van de ZSA worden 
onvoldoende besproken tijdens het HC, het HC kent te 
weinig diepgang en de toets telt weinig vragen over 
het onderwerp in verhouding tot omvang en inhoud 
van de ZSA.  

Onderwijs en toetsing polytrauma waar 
mogelijk optimaliseren in alignment. 

Coördinator i.s.m. 
docent 

2 

8 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten vonden het WC Psychologische interventies 
binnen en buiten de psychiatrie (week 8) weinig 
informatief. De werkvorm (filmopnames bekijken en 
rollenspel) werd als weinig realistisch ervaren. Mogelijk 

WC Psychologische interventies binnen en 
buiten de psychiatrie waar mogelijk herzien. 

Coördinator i.s.m. 
docent 

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) 

speelt de plaats van het onderwijs, in de 
tentamenweek, een rol.  
Daarentegen werd het Vaardighedenpracticum: Het 
explorerende gesprek: suïcidaliteit (week 7) zeer 
gewaardeerd: nieuwe leerstof, kleinere groep en 
goede docent  en acteurs. 

9 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten zouden het onderwijs over 
psychofarmacologie graag al in week 3 krijgen, bij start 
psychiatrie. Op verzoek van eerdere cohorten is dit 
onderwerp juist verplaatst naar week 7 omdat 
studenten zonder kennis van psychiatrische 
stoornissen onvoldoende leren van het onderwijs over 
farmacologie.  

Nogmaals kijken naar optimale plaats van het 
onderwijs over psychofarmacologie in het blok. 

Coördinator i.s.m. 
docent 

2 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Tijdens het blok werden wijzigingen aangebracht in het 
AV-onderwijs.  

Tevoren duidelijkheid scheppen en juist in 
rooster opnemen. 

Coördinatoren AV 2 

2 Planning en 
organisatie 

Studenten ervaren stress door deadlines voor AV die 
interfereren met deadlines en toetsen voor het blok. 
Ondanks eerdere toezeggingen door coördinatoren is 
het aantal deadlines voor AV niet afgenomen.  

Onderwijs (inhoud en planning) AV afstemmen 
WDD3 . 

Coördinatoren AV 
en WDD-3 

2 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Voor meerdere opdrachten (blok, lijn AV) moesten 
studenten (oefen)vragen maken en vragen van 
medestudenten beantwoorden. Hoewel studenten 
positief zijn over het uitgangspunt, ervaren vele van 
hen meer stress dan nut. Dit heeft te maken met de 
hoge frequentie van dergelijke opdrachten (dus in 
totaal veel deadlines), met het feit dat niet alle 

Onderwijs (inhoud en planning) AV en aantal 
deaadlines afstemmen WDD3 . 

Coördinatoren AV 
en WDD-3 

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) 

* 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) 

  

groepsleden actief bijdragen en dat niet alle vragen 
worden besproken tijdens de practica.  

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Voor sommige groepen was er sprake van clustering 
van verplicht onderwijs in week van deeltoets. 

Rooster beter afstemmen Coördinator i.sm. 
Roostering 

2 

2 Planning en 
organisatie 

Het geluid werkte in meerdere lokalen niet goed. Contact opnemen met Vaardighedencentrum 
om de situatie op te lossen en herhaling te 
voorkomen. 

Opleidings-
coördinator i.o.m. 
Vaardighedencentrum 

1 

3 Planning en 
organisatie 

In CZ 1 ontbrak geruime tijd de mogelijkheid om te 
presenteren via een HDMI-kabel, een oplossing werd 
overgelaten aan de coördinator. 

Samenwerking Vaardighedencentrum 
optimaliseren om herhaling te voorkomen. 

Opleidings-
coördinator i.o.m. 
Vaardighedencentrum 

1 

4 Overig Voor studenten is lastig te zien in de toets hoeveel 
punten sleepvragen waard zijn. 

Situatie bekijken en waar mogelijk 
zichtbaarheid of instructie aanpassen. 

Opleidings-
coördinator i.s.m. 
ICTO 

1 
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Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten, 
Zoals ik tijdens de nabespreking heb aangegeven waren ik en mijn collega’s heel blij met jullie actieve deelname aan het blok WDD3. Het was voor ons erg 
prettig om te merken dat vele van jullie voorbereid naar het contactonderwijs kwamen zodat er dieper op de stof kon worden ingegaan en er betekenisvol 
onderwijs ontstond – dank hiervoor. Deze actieve deelname heeft zich ook doorgezet in jullie vruchtbare en constructieve feedback tijdens de nabespreking 
vorige week, die wij zullen gaan gebruiken om het blok verder te ontwikkelen.  
We hoorden over jullie behoefte aan: 

 optimalisatie van enkele onderdelen van het grootschalige contactonderwijs (o.a. polytrauma, psychose, depressie) 

 variatie en afstemming in zelfstudie en contacttijd voor het anatomie-onderwijs 

 evaluatie van het aantal deadlines binnen het blok 

 oog voor afstemming in contactonderwijs en tentamen wat betreft differentiaaldiagnostiek in de psychiatrie 
We gaan hiermee aan de slag en mochten er individuele studenten zijn die specifieke ideeën hebben voor deze of andere onderdelen van het onderwijs dan 
wil ik je van harte uitnodigen om contact met mij op te nemen. Tenslotte wil ik de MFAS-jaarvertegenwoordiging, de SR en de OC hartelijk danken voor hun 
tijd en aandacht voor de evaluatie. 
 
Met hartelijke groet, 
Ellen Bosnak (e.m.bosnak@amsterdamumc.nl) 


