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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: CMI2 

Jaargang: 2019-2020 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 10-03-2020   

Coördinator(en): L. Vogt, J.G. van den Aardweg  

Docenten / ME: V.J. Odekerken, N.R. Bindraban; J. Witte, R.C. Jongkind, M.F. Bakker  

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

 

Studenten SR: T. Fleischman  

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst (verhinderd)  

Opleidingscoördinator: U.M. Remer (voorzitter)  

Opleidingscommissie: M. Abbou  

Onderwijssupport: G.N. van der Schoot (blokondersteuner), H.B. Lont 
(onderwijsadvies), Y.P. Graafsma (verslag) 

 

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

 

Respons: 258/338 (76%) 
Rapportcijfer: 6,9 (2018-2019 7,2) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema  

1 Onderwijs 
(inhoud) / 
Planning en 
organisatie 

Interessant en goed georganiseerd blok met veel variatie in onderwerpen en werkvormen. Vooral de klinische colleges, WG klinisch 
redeneren astma/COPD week 4  en de ZSO’s voorbereiding hartritmestoornissen, ventilatie/perfusie, stollingscascade worden 
gewaardeerd. 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Enthousiaste, betrokken docenten die goed onderwijs geven. 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

De casuïstiek tijdens de TBL-sessies draagt bij aan het ontwikkelen van klinisch redeneren. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Toetsing 
(inhoud) 

De toetsvragen van de RAT en de eindtoets sloten niet 
goed aan op het onderwijs. Dit was vooral het geval bij 
de onderwerpen hartritmestoornissen en stolling.  
Over hartritmestoornissen is veel onderwijs gegeven in 
de dagen voor de RAT, maar dit onderwerp ontbrak  
volledig in de RAT en ook grotendeels in de eindtoets. 
De proeftoets daarentegen bevatte wel vragen over het 
interpreteren van ECG’s. 
(Abnormale) stolling was in de dagen voorafgaand aan 
de RAT niet behandeld in contactonderwijs en was ook 
geen onderwerp van de TBL-sessies, maar de toets 
bevatte veel vragen over dit onderwerp. 
 
Het uitgangspunt van de RAT is om op kennisniveau 
TBL’s en de bijbehorende ZSO’s te toetsen. Het kost 
coördinatoren veel moeite om voldoende nieuwe 
feitelijke vragen te verzamelen voor de RAT, op basis 
van slechts twee dagen onderwijs. De coördinatoren 
geven aan dat alle vragen in de RAT betrekking hadden 
op studiestof.   

Verbeteren afstemming toetsing op onderwijs, 
voor zowel de RAT als de eindtoets.  
Verbeteren aansluiting proeftoets bij eindtoets. 

Coördinatoren 2 

2 Toetsing 
(inhoud) 

Een aantal tentamenvragen was onduidelijk 
geformuleerd of bevatte volgens studenten taalfouten. 
Door studenten genoemde voorbeelden van 
verwarrende vragen:  
-  een vraag over de kans op een kind met hemofilie bij 
moeder met  stollingsstoornis. Een   
dergelijke vraag, met dezelfde onduidelijke 
formulering, zat zowel in de RAT als de eindtoets.  

Het tijdig en goed screenen van vragen blijft 
een punt van aandacht: 
- Het samenstellen van de toets wordt naar 

voren gehaald, zodat er meer tijd is voor 
het maken van goede vragen. 

- Iedere vraag door twee 
inhoudsdeskundigen laten controleren.  

- Indien mogelijk toetsvragen ook laten 
screenen door medical educators.  

Coördinatoren i.sm. 
Team Toetsen 

2 
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- een sleepvraag waarbij stappen werd bedoeld waar 
‘stap’ stond; 
- een vraag over calcium.  
 
De coördinatoren geven aan dat soms een vraag wordt 
geschrapt omdat het met de software (Testvision) niet 
mogelijk is een fout in een dergelijke vraag te 
corrigeren. Zo wordt een vraag die een sleutelfout 
bevat, helaas soms geschrapt.  
Alle vragen zijn vooraf gescreend door zowel 
coördinatoren als Team Toetsen.  

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Een aantal ZSO’s behoeft aanpassing in de ogen van 
studenten: 
 
De ZSO farmacokinetiek en nierfunctie (week 4): Voor 
studenten is de link tussen de casus en de studiestof en 
toetsstof onduidelijk.  
 
ZSO Oorzaken anemie (week 1): studielast te groot, 
rode draad ontbreekt, vooral toepassingsvragen. 
 
ZSO week 3 Ventilatie en Perfusie van de long: te lang, 
informatiedichtheid laag. Het studieboek van Boron 
zorgt voor onduidelijkheid. Een deel van de studiestof 
over VQ-stoornissen sloot niet aan bij de leerdoelen en 
de aanpak in het boek wijkt af van hetgeen 
onderwezen wordt in het contactonderwijs.  

ZSO farmacokinetiek en nierfunctie: Tip van de 
studenten: Maak de ZSO meer activerend door 
de opdracht te geven om bij de casus een 
spreadsheet te maken die je kunt gebruiken bij 
het KR. Op deze manier worden studenten 
aangemoedigd om de NHG standaard en 
andere studiestof actief te verwerken.   
Medical Educators gaan naar ZSO farma kijken. 
 
ZSO Ventilatie en Perfusie van de long : 
Onderzoeken of er een alternatief is voor 
Boron of dat een leeswijzer meer duidelijkheid 
kan brengen.  
 
Vincent Odekerken (PE aandachtsgebied 
blended learning) biedt aan om mee te denken 
over aanpassing van de ZSO’s. 

Coördinatoren 
i.s.m. Medical 
Educators 

2 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Eerste HC stolling werd gegeven door een andere 
docent dan vorig jaar. Het college miste een duidelijk 
overzicht (opbouw, kapstok).  

Contact opnemen met coördinator onderdeel 
stolling (prof. dr. Middeldorp) over structuur en 
opbouw van het college.  

Coördinatoren 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) 

5 Onderwijs 
(inhoud) 

Het bloeddrukpracticum werd gewaardeerd, maar de 
verhouding theorie/oefenen was niet altijd goed. Ook 
werd het voor studenten bij de oefentoets pas duidelijk 
dat deze theorie hoorde bij de toetsstof.  

Tip van JVT: Powerpoint vooraf online plaatsen 
ter voorbereiding op het practicum, zodat er 
meer tijd is om te oefenen tijdens het 
practicum. 

Coördinatoren 
i.s.m. docent 

2 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

De antwoordmodellen van ZSO’s bieden studenten 
vaak weinig houvast voor het controleren van de 
gemaakte opdrachten. Ze verwachten geen volledig 
antwoord, maar willen wel een duidelijke richting. Het 
dilemma voor docenten is dat te uitvoerige 
antwoordmodellen er mogelijk toe leiden dat 
studenten de opdrachten bij de ZSO’s niet meer maken, 
maar dat ze wachten op de uitwerkingen.  
De opkomst bij responsiecolleges is vaak gering. Als 
studenten het idee hebben dat ze de ZSO’s goed 
hebben gemaakt, komen ze vaak niet naar de 
responsiecolleges. Ook hebben veel studenten schroom 
om daar vragen te stellen.  
Het probleem met de antwoordmodellen doet zich dus 
vooral voor bij onderwerpen die duidelijk lijken, maar 
waarvan studenten soms pas bij de toets merken dat ze 
de leerstof onvoldoende beheersen. 

Het vinden van een goede balans in 
antwoordmodellen bij ZSO’s is een punt van 
aandacht voor de opleiding.  
 
Tips: 
Instrumenten als Mentimeter inzetten bij de 
responsiecolleges om vragen te inventariseren. 
Docenten prikkelende vragen laten stellen via 
het discussieforum. 
 
 

Hoofd bachelor 
i.s.m. opleidings-
coördinator 

4 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Het onderwijsonderdeel Klinisch Redeneren (KR) 
COPD/Astma wordt verschoven naar CMI1. Zo komt er 
ruimte voor KR over collaps. Hoewel de studenten de 
opfrisser over COPD/Astma heel prettig vonden, vinden 

Onderwerpen voor onderwijs in Klinisch 
Redeneren goed afstemmen met 
coördinatoren CMI1 en Opmaat naar de 
praktijk. 

Coördinatoren 
CMI2 i.o.m. 
coördinatoren CMI1 
en Opmaat 

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) 

 

ze het een goed idee om meer aandacht te besteden 
aan KR bij collaps.  

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Sommige docenten lassen geen pauze in tijdens een 
werkcollege van 2 uur. 

Richtlijn over pauzes communiceren naar alle 
docenten. 

Hoofd bachelor 
i.s.m. opleidings-
coördinator 

1 

2 Planning en 
organisatie 

Docenten zijn niet altijd op de hoogte van afspraken 
over het  opnemen van een college en het beschikbaar 
stellen van powerpoints.  

Tip van studenten: Ook praktische punten 
m.b.t. het onderwijs meegeven in mail aan 
docenten. 

Blokondersteuner 4 

3 Kwaliteitszorg Het docentreflectieformulier dat de coördinatoren 
moeten invullen bevat onduidelijke vragen.  

Hotze Lont heeft hierover contact opgenomen 
met de UvA. 

Kwaliteitszorg CEBE 4 

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

We zijn verheugd te constateren dat het blok ook dit jaar in grote lijnen goed beoordeeld is. De kwaliteit en inzet van de docenten en de indrukwekkende 
patiëntcolleges door velen gewaardeerd. Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten waar we hard aan zullen gaan werken. Deze betroffen in het bijzonder de 
onduidelijkheden over de studiestof voor iRAT/tRAT en de balans tussen de verschillende onderwerpen en het aantal toetsvragen hierover. Ook kregen we 
nuttige feedback om de ZSO’s aan te passen en te verbeteren. 
 
Joost van den Aardweg 
Liffert Vogt  


