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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: CMI3 

Jaargang: 2019-2020 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 14-04-2020  Bijeenkomst vindt plaats via Microsoft Teams. 
 
De medical educators hebben bijgedragen aan het onderwijs. Het 
verslag met hun aanbevelingen sturen zij in mei naar de 
coördinatoren.  

De coördinator complimenteert het cohort met hun betrokkenheid 
bij het onderwijs. Dit maakte het verzorgen van CMI3 tot een 
plezier. 

Coördinator(en): H.C. van Weert   

Docenten: I.M. Drost, B. Straver (coördinator m.i.v. 2020-2021); 
J.V. Witte, R.C. Jongkind (medical educators) 

 

Studenten JVT (MFAS): S. Lutterman, M. de Ruit, P. Swart, J. v.d. Velde  

Studenten SR: M. van Eijk  

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst  

Opleidingscoördinator: U.M. Remer  

Opleidingscommissie: D.M. 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? 

 

Respons: 203/309 (66%) 
Rapportcijfer: 7,3 (2018-2019 6,2) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema  

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten zijn zeer positief over de sessies klinisch redeneren en de vele casuïstiek in het onderwijs.  

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten ervaren het onderwijs als intellectueel uitdagend en interactief met veel praktische klinische kennis en veel fysiologie en 
waar nodig leerzame herhalingen van studiestof. 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten waarderen het enthousiasme (betrokken, deskundig) van de docenten. Ook de snelle reactie van docenten op het 
discussieforum in Canvas wordt gewaardeerd. 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Inhoud en werkvormen van het onderwijs over shock en farmacologie werden erg goed gewaardeerd door studenten. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Evenals vorig jaar hebben de studenten behoefte aan 
een betere aansluiting tussen de ZSA’s en het 
contactonderwijs en aan meer feedback/toelichting 
op de ZSA’s. E-learnings kunnen hier een belangrijke 
rol bij spelen.  
Als voorbeeld wordt genoemd een grote tabel die 
moet worden ingevuld bij de ZSA over shock. Deze 
wordt in de ogen van de studenten te weinig 
besproken tijdens het contactonderwijs.  

E-learnings ontwikkelen om tegemoet te 
komen aan de behoefte van studenten aan 
feedback op de ZSA’s. Hiervoor de docenten 
van de vijf minst gewaardeerde ZSA’s (op 
grond van evaluatierapport) actief 
aanschrijven en voorstel tot verbetering doen 
(inclusief e-learnings). De best gewaardeerde 
ZSA’s  meezenden ter inspiratie. 

Coördinatoren 
(Drost) 

2 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten missen samenhang  in week 3 (moeheid). Elke week een ZSA maken waarin de klacht 
van de week wordt geïntroduceerd in relatie 
tot de te behandelen onderwerpen van die 
week.  

Coördinatoren 
(Drost en Van 
Weert) 

2 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten hebben behoefte aan herhaling van de 
leerstof uit CMI2 over het aflezen van een ECG.  
Coördinatoren geven aan dat het kunnen 
interpreteren van een ECG geen vaardigheid is voor 
basisartsen. Het is voldoende als studenten de basale 
kenmerken van een ECG kennen. Een facultatief 
college zoals de studenten voorstellen, zien de 
coördinatoren op grond van eerdere teleurstellende 
ervaringen niet zitten.  

Duidelijk communiceren aan studenten wat de 
leerdoelen zijn voor basisartsen m.b.t. het 
aflezen van ECG’s. 
Onderzoeken in welke vorm de leerstof uit 
CMI2 kan worden aangeboden tijdens CMI3 
zodat studenten hun kennis kunnen ophalen. 
 

Coördinatoren 2 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Evenals vorig jaar ervaren studenten de studielast als 
hoog (score 3,5/5 is binnen gewenste marge). Het 
begrote aantal uren voor een ZSA komt niet altijd 
overeen met het werkelijk benodigde aantal uren en 
studiestof komt niet altijd terug in de toets. 
Als voorbeeld wordt genoemd de richtlijn perifeer 
arterieel vaatlijden voor fysiotherapeuten. Voor 

Duidelijk communiceren aan studenten of 
literatuur tot de toetsstof behoort. 

Coördinatoren 2 
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studenten was het onduidelijk dat dit artikel ter 
illustratie was en geen toetsstof.  

5 Toetsing 
(inhoud) 

Studenten zijn matig tevreden over het tentamen. 
Zowel ‘Het was duidelijk wat er bij het tentamen van 
mij werd verwacht’, ‘De tentamenvragen waren 
duidelijk’ als ‘De inhoud van het tentamen sloot goed 
aan bij de behandelde stof’ scoren 3,1/5. Het niveau 
van de vragen scoort met 4,0/5 aan de bovengrens 
van de gewenste moeilijkheidsgraad. 

Navraag doen bij toetsingscommissie (TKC) 
hoe punten als instructie , duidelijke vragen 
etc. kunnen verbeteren. Deze feedback 
bespreken met docenten. 

Coördinatoren 1 

6 Toetsing 
(inhoud) 

De oefentoets omvatte slechts 15 vragen en was 
mede hierdoor niet representatief.  
Zoals gebruikelijk was de toets van vorig studiejaar 
beschikbaar gesteld als oefentoets. Helaas bleek niet 
de volledige toets online te zijn gezet, de complexere 
vragen ontbraken. Dit is niet tijdig opgemerkt. 

Checken dat volledige toets van 19-20 
beschikbaar wordt gesteld als oefentoets 20-
21. 
 
Checken dat toetsvragen 19-20 
overeenkomen met toetsstof 20-21. 
 
Bij toetsingscommissie (TKC) navragen hoe 
een representatieve oefentoets te verkrijgen 
en zorgen dat onderwijsondersteuners hier 
heldere instructies over krijgen. 

Opleidingscoördinator   
 
 
 
Coördinatoren 
 
 
Coördinatoren 

2 
 
 
 
1 
 
 
1 

7 Toetsing 
(inhoud) 

Meer studenten dan gebruikelijk kwamen in tijdnood 
bij het tentamen. De toets omvatte veel omvangrijke 
(CIP-) vragen, waarmee vergeleken met de toets van 
WDD3 weinig punten konden worden verdiend.  
De afspraak bij CIP-vragen is dat punten per rij 
worden toegewezen en niet per cel.  

Bij toetsingscommissie (TKC) navraag doen 
over toetsomvang.  
 
Toekenning punten bij CMI3 vergelijken met 
WDD3. 

Coördinatoren 
 
 
Opleidingscoördinator   

1 
 
 
2 

8 Toetsing 
(inhoud) 

Er is een schriftelijke vraag van een student 
binnengekomen bij de coördinatoren over de 
normering van de toets. De cesuur is onveranderd, 
maar kan dit jaar anders uitpakken en daarmee 
teleurstellend zijn voor individuele studenten. 

Vraag van student doorsturen aan Team 
Toetsen met het verzoek antwoord te sturen 
aan de coördinatoren.  
De coördinatoren geven hierna een antwoord 
aan de student.  

Opleidingscoördinator 

 
 
Coördinatoren 
  

nagekomen: 
is inmiddels 
afgerond 
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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) 

 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

College nierfalen wordt enkele malen expliciet 
genoemd als enerzijds uit de lucht gegrepen en 
anderzijds wel wens tot meer theoretische en 
praktijkgerichte  verdieping hierover. 
De coördinator geeft aan dat dit te maken heeft met 
een verplaatsing van onderdelen binnen CMI.  

Nagaan hoe nierziekten in gehele bachelor is 
ingebed i.o.m. coördinatoren CMI1 en CMI2. 
Vervolgens sluitend onderwijsprogramma 
samenstellen  passend in de themaweek 
moeheid. 

Coördinatoren (Van 
Weert) 

2 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten melden enige overlap met onderwijs over 
burn-out in WDD3.  
 

In overleg met coördinator WDD3 en docent 
bedrijfsgeneeskunde onderwijs in beide 
blokken optimaal op elkaar aansluiten. 

Coördinatoren 
(Drost) 

1 

3 Planning en 
organisatie 

Planning (deadlines) en inhoud van opdrachten voor PO 
en AV sloten niet aan op CMI3. Er was bijvoorbeeld een 
deadline voor AV op de dag van het tentamen CMI3.  
het uitgangspunt van Epicurus is dat opdrachten van de 
leerlijnen zoveel mogelijk aansluiten bij de inhoud van 
de blokken. In de ervaring van studenten is dat meestal 
niet het geval.  

Wederom overleg met coördinatoren AV en PO 
over inhoudelijke en roostertechnische 
afstemming.  

Coördinatoren en  
Opleidingscoördinator   

2 

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

In het evaluatierapport veel melding van te laat online 
verschijnen van colleges of het niet opnemen van 
webcolleges.  

Docenten dag voor college persoonlijk 
informeren over afspraken omtrent online 

Coördinatoren 
(Drost) 

2/3 
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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) 

 

 

Deze klachten worden door de coördinatoren slechts 
zeer ten dele herkend. Veruit de meeste colleges 
stonden online (op de snelheid waarmee dit gebeurd 
hebben coördinatoren geen invloed). Er waren relatief 
veel klinische colleges en die komen niet beschikbaar 
als webcollege.   

zetten van colleges. Vooral nieuwe docenten 
hierin meer begeleiden.  
Bij de introductie van het blok schriftelijk 
(Canvas) en mondeling (introductiecollege) 
studenten informeren over afspraken over 
webcolleges.  

2 Planning en 
organisatie 

De coördinator ervaart een gebrek aan technische 
ondersteuning tijdens het onderwijs. Problemen met 
microfoons en presentaties kunnen niet ter plekke 
worden opgelost, maar slechts na  enige tijd. 

Opleidingscoördinator bespreekt klachten met 
hoofd vaardighedencentrum. 

Opleidingscoördinator  
i.s.m. Hoofd 
Vaardighedencentrum 

1 

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

- 


