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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Leerlijn PO, jaar 1, 2 en 3 

Jaargang: 2019-2020 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 18-02-2020  Tijdens dit tussentijdse gesprek wordt in een open gesprek de 
voortgang van de leerlijn PO besproken met coördinatoren en een 
vertegenwoordiging van studenten uit jaar 1, 2 en 3 Epicurus.  
De coördinatoren waren afwezig. Wel was één van de medical 
educators die zich bezighouden met de onderwijskundige 
ontwikkeling van de leerlijn PO aanwezig. Door de afwezigheid van 
de coördinatoren zijn geen concrete verbeteracties afgesproken. 
Alle ideeën van de studenten zijn genoteerd.  
 
Studenten jaar 1 melden dat HC PO op 17/2 niet doorging door 
afwezigheid van docent. Ulla Remer zoekt dit uit en geeft aan dat 
het belangrijk is dat studenten het altijd melden als een docent 
zonder bericht afwezig is. Melden kan bij de onderwijsbalie of bij 
Ulla (J0-121 of epicurus@amc.uva.nl)  
 
 

Coördinator(en): R.L. Hulsman, M.C. de Ruiter (beiden afwezig tijdens 
het gesprek, hun feedback is achteraf toegevoegd) 

 

Docenten: J.C. Houting (Medical Educator)  

Studenten JVT (MFAS): jaar 1: L. Wiegers, P. Tempelman 
jaar 2: G. Biebuyck, J. Zuurbier 
jaar 3: M. de Ruit, J. v.d. Velde 
secr. MFAS: A. Weterings 

 

Studenten SR: T. Fleischmann, S. Maazouzi  

Voorzitter: U.M. Remer (opleidingscoördinator)  

Opleidingscommissie: D. Bokma  

Onderwijssupport: Y.P. Graafsma (verslag)  

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

 

Voor dit gesprek is geen vragenlijst uitgezet onder studenten. 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Jaar Best practice 

1 1 De opdrachten rondom ethiek en tuchtrecht worden gewaardeerd. 

2 1 Het open groepsgesprek na afloop van de stage, zonder vaste structuur, opdracht of beoordeling werd zeer gewaardeerd. 

3 1,2,3 Studenten vinden IPE een zinvol onderdeel van de opleiding. Het is leerzaam om kennis te maken met andere disciplines en van elkaar 
te leren. 

4 1,2,3 Studenten waarderen de inzet van studentmentoren. 

 

mailto:epicurus@amc.uva.nl
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Jaar Constatering Voorgestelde verbeteractie / Ideeën studenten / Feedback coördinatoren 

1 1 Structuur en deadlines voor opdrachten voor blok/AV/PO 
tijdens stageperiode zijn onduidelijk voor studenten.  
De deadlines voor opdrachten worden niet op een 
consequente wijze genoteerd; soms een specifieke datum 
en tijd, soms een globalere beschrijving. Tijdstippen van 
deadlines wisselen: soms 17.00 uur op vrijdag, soms 23.59 
op zondag. Studenten hebben voorkeur voor deadlines die 
de kans geven om ook in het weekend aan opdrachten te 
werken. 
Inloopspreekuren zijn soms gepland op een ongunstig 
tijdstip, waardoor weinig studenten hiervan gebruik 
maken.  

De studenten willen graag meer contactonderwijs over opdrachten, op 
reguliere tijdstippen. 
 
Informatievoorziening op Canvas over opdrachten verbeteren: 
duidelijkheid, uniformiteit.  
 
Feedback coördinatoren:  
PO hanteert een uniforme wijze van communicatie en hanteert consequent 
als deadline de vrijdag in week 5 van een blok om 17:00 uur. De keuze voor 
dit tijdstip biedt de student (informeel) de gelegenheid om individueel in 
overleg met de eigen mentor een latere deadline af te spreken, 
bijvoorbeeld in het weekend. Op die mogelijkheid worden studenten ook 
gewezen in iedere opdracht. Overigens heeft een student altijd minstens 5 
weken om aan een opdracht te werken met een studielast van 5 uur. 

2 1 Onderwijs in studievaardigheden wordt niet als erg nuttig 
ervaren. De meeste studenten hebben geen behoefte aan 
reflectie op hun studievaardigheden, maar wel aan 
concrete handvatten voor het leren van specifieke 
onderdelen van de opleiding.  

De studenten willen graag onderwijs in studievaardigheden dat aansluit bij 
de inhoud van de blokken.  
Advies van studenten is om begeleiding/onderwijs in studievaardigheden 
alleen aan te bieden aan studenten die dit nodig hebben. 
 
Feedback coördinatoren:  
Dit is een bekend onderwerp. We zijn over de jaren aan het experimenteren 
met verschillende werkvormen. Momenteel wordt door enkele medical 
educators een voorstel voor bijstelling uitgewerkt. De behoefte van 
studenten aan inhoudelijke studiebegeleiding dient naar ons idee door de 
betreffende blokken te worden opgepakt. 

3 1 Studenten waarderen de inzet van studentmentoren, maar 
ervaren niet altijd het nut van de contacten.  
De aanwezige studenten geven aan dat de mentorlessen 
onderling sterk verschillen: weinig diepgang en subjectieve 
beoordelingen.  

Meer training/begeleiding voor studentmentoren, met als doel beter 
toegeruste mentoren en meer uniformiteit en diepgang in de mentorlessen. 
 
Feedback coördinatoren:  
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De aanwezige studenten weten niet dat iedere 
studentmentor een seniormentor heeft.  
Ook geven zij aan serieuze problemen niet snel te zullen 
bespreken met de studentmentor.  
De aanwezige eerstejaarsstudenten weten niet waar ze de 
studieadviseurs kunnen vinden. 
 
Eén van de aanwezige studenten is zelf studentmentor. Zij 
geeft aan het te waarderen dat studentmentoren vooraf 
instructie ontvangen, maar dat er bij studentmentoren 
behoefte aan meer informatie over de invulling van de 
mentorlessen. 

De inzet van student-mentoren wordt gewaardeerd door de studenten. 
Training van student-mentoren heeft onze voortdurende aandacht. 
Student-mentoren ontvangen 4 mentorinstructies en 2 didactische 
trainingen i.s.m. CEBE. Deze trainingen worden jaarlijks geëvalueerd. Wij 
zouden graag zien dat het TLC hier een actieve rol in pakt.  
Voor iedere mentorgroep is een seniormentor beschikbaar waarmee een 
student onderwerpen kan bespreken die te persoonlijk zijn voor een 
gesprek met de student-mentor. Namen van de seniormentoren staan 
duidelijk vermeld op Canvas. Daarnaast hanteren de PO-coördinatoren een 
wekelijks inloopspreekuur voor studenten met vragen en behoefte aan 
advies. 

4 2 Bij het onderdeel Patiënt en Zorg blijkt het logistiek 
ingewikkeld voor studenten om alle interviews met de 
zelfgekozen patiënten voor de gehele groep (drietallen) te 
regelen. Ook willen niet alle patiënten in gesprek met 
studenten die ze niet kennen. Het zou studenten zeer 
ontlasten als de opleiding patiënten toewijst. 
De beoordelingscriteria voor de opdrachten voor Patiënt en 
Zorg  worden verschillend toegepast door mentoren. 
Sommige beoordelaars focussen op reflectie, voor anderen 
staat de casus voorop.  
De planning van AV en PO is niet goed op elkaar afgestemd: 
een PO-deadline was 2 weken na die van AV, maar voor de 
AV-opdracht was de informatie van PO nodig.  

Onderzoeken of het mogelijk is om vanuit de opleiding patiënten toe te 
wijzen aan studenten. 
 
Ideeën studenten: 
Iedere student werkt een casus uit, in kleine groepjes bespreken studenten 
de casus met elkaar.  
 
Deadlines AV en PO beter op elkaar afstemmen. 
 
Feedback coördinatoren:  
We willen voorkomen dat studenten uitsluitend gesprekken voeren met 
personen uit het EIGEN netwerk en bevorderen dat ze in contact komen en 
een band opbouwen met voor hen onbekende patiënten. Op die gedachte 
zijn de instructies aan de studenten om elkaars patiënten te interviewen 
gebaseerd. Logistieke problemen daarbij kunnen op maat worden opgelost 
al dan niet in overleg met de mentor. 
De coördinatoren zijn al langer bezig met het onderzoeken van de 
mogelijkheden om vanuit de opleiding patiënten toe te wijzen aan 
studenten die daar behoefte aan hebben. Helaas is een projectvoorstel 



PDCA+ V10 Tussentijdse evaluatie Leerlijn PO jaar 1, 2 en 3 , 2019-2020 

Pagina 4 van 5 

 

hierover dat in december is ingediend bij de Medical Educators recentelijk 
afgewezen. 

5 2 De studenten ervaren het IPE-onderwijs als oppervlakkig, 
het zet niet aan tot kritisch denken. Niet alle docenten 
kennen de regels van het IPE-spel goed, waardoor 
studenten het spel vaak niet serieus spelen. De aanwezige 
studenten geven aan meer te leren van de kennismaking 
met de studenten van de andere disciplines dan van het 
spel.  
Het tempo van het IPE-onderwijs kan omhoog.  
Niet alle disciplines hebben evenveel te doen tijdens het 
IPE-onderwijs. Dit heeft te maken met de keuze van casus. 

Ideeën studenten: 

 Iedere student werkt eenzelfde, complexe, casus uit voor zijn eigen 
beroepsgroep om deze daarna in een voldoende hoog tempo te 
bespreken in een multidisciplinaire groep. Interessant om te leren wat 
iedere beroepsgroep zou doen bij eenzelfde casus.  

 Speeddaten met studenten van verschillende disciplines m.b.v. 
gesprekskaartjes. 

 
Feedback coördinatoren:  
De mening van de studenten over het IPE-spel en het onderwijs komt ook 
duidelijk uit de studentevaluaties van het IPE-onderwijs naar voren. Dit 
onderwerp staat mede daarom (opnieuw) op de agenda van overleg met de 
HvA. Het doel is om het onderwijs (en de casuïstiek) jaarlijks aan te 
scherpen – de coördinatoren zullen de ideeën van de studenten meenemen 
in dit overleg. 

6 3 Studenten ervaren veel overlap met het IPE-onderwijs van 
jaar 2: introductiefilmpjes over disciplines, zelfde casus. De 
gebruikte casus was voor de geneeskundestudenten te 
beknopt, het ICF-model kon niet worden ingevuld. 

Feedback coördinatoren:  
De beoogde leeropbrengst van het IPE-onderwijs jaar 2 en jaar 3 is 
wezenlijk anders. In jaar 3 worden van de teams andere 
samenwerkingsvaardigheden gevraagd – bovendien is de casuïstiek 
complexer. Het ICF-model is slechts bedoeld als tool om tot een 
onderbouwd zorgplan te komen. Wanneer het ICF-model vanuit 
geneeskunde perspectief te beknopt was: wat houdt jullie tegen om in het 
IPO het bredere perspectief ter tafel te brengen? 

7 1, 2, 3 Ervaring van aanwezige studentmentor: Het is fijn dat er 
vooraf instructie is voor mentoren. Er is behoefte aan meer 
informatie over de invulling van de mentorlessen.  

Feedback coördinatoren:  
Training van student-mentoren heeft onze voortdurende aandacht. 
Student-mentoren ontvangen 4 mentorinstructies en 2 didactische 
trainingen i.s.m. CEBE. Deze trainingen worden jaarlijks geëvalueerd. Wij 
zouden graag zien dat het TLC hier een actieve rol in pakt. 

8 1, 2, 3 Studenten vinden het belangrijk om te leren reflecteren, 
maar in de huidige situatie met veel schriftelijke 

Idee studenten: 
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reflectieopdrachten schrijven veel studenten vooral op wat 
de beoordelaar wil horen en gebruiken ze delen van 
eerdere reflecties opnieuw. Over het reflecteren m.b.v. 
SWOT-analyse merken studenten op dat ze het weinig 
zinvol vinden om dit vaak te doen: “zo snel verander je 
niet”. 

 Minder reflecties, maar wel uitvoeriger en van goede kwaliteit en 
afwisselend schriftelijk en in gesprek (met mentoren). 

 
Feedback coördinatoren:  
In jaar 1 worden 3 SWOTs gemaakt over de eigen studievaardigheden. Dit is 
bedoeld als een PDCA cyclus, vooral voor de minder presterende studenten. 
Aan elke reguliere PO-opdracht is mentorcontact gekoppeld. Het doel van 
het mentorcontact is om de PO-opdrachten, ook wat betreft leren 
reflecteren, te verdiepen. Wij zullen het voorstel van de studenten in 
overweging nemen, al is niet helemaal duidelijk wat de optimale frequentie 
zou moeten zijn van schriftelijke opdrachten en persoonlijk contact. 

Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

- 


