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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: RA4 

Jaargang: 2019-2020 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens 
evaluatiebijeenkomst 

Datum: 14-5-2020  Evaluatiegesprek vindt online plaats via 
MS Teams. Coördinator(en): B. Blom, E.A. Wierenga  

Docenten: B.A. Lemkes (weekdocent); M.B. Kes, L.H. Kooter (ME)  

Studenten JVT (MFAS): S. Lutterman, P. Swart, A. Weterings (secr. onderwijs MFAS)  

Studenten SR: M. van Eijk  

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst (verhinderd)  

Opleidingscoördinator: U.M. Remer (voorzitter)  

Opleidingscommissie: D.M. Bokma  

Onderwijssupport: H.B. Lont (onderwijsadviseur) , Y.P. Graafsma (verslag)  

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

 

Respons: 23/309 (7%, onbetrouwbaar). De vragenlijst is i.v.m. het instellen van online onderwijs online 
uitgezet. Door technische problemen hebben niet alle studenten het evaluatieformulier ontvangen. 
Rapportcijfer: n.v.t., onbetrouwbare respons. 
De eerste 2 weken van dit blok zijn gegeven zoals gepland. De laatste 2 weken is al het onderwijs online 
gegeven i.v.m. de Covid19-uitbraak. 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema  

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten waarderen structuur en inhoud van het blok.  

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Enthousiaste docenten. Studenten waarderen de snelheid waarmee coördinatoren via Canvas reageerden op vragen. 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Actuele en interessante onderwerpen. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

ZSA SOA (week 1): te veel tekst en onduidelijk wat 
precies studiestof is. Tijdens het college werden twee 
SOA’s behandeld, de ZSA omvat veel meer, hetgeen 
verwarrend is voor studenten. 

Overleg met docent om ZSA te verduidelijken, 
voor dit jaar (communiceren toetsstof) en 
volgend jaar (tekst ZSA aanpassen). 

Coördinatoren 1 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

De  opdrachten bij de e-learning Patiënt met koorts uit 
de tropen (week 2) waren pas na het contactonderwijs 
goed te maken. Studenten stellen voor om de volgorde 
te wijzigen. 

Onderzoeken of volgorde e-learning, 
opdrachten en contactonderwijs kan worden 
verbeterd. 

Coördinatoren 2 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

ZSA Preventieve maatregelen (week 2): onduidelijk wat 
studiestof is en wat ter illustratie is. 

Overleg met docent om dit te verduidelijken, 
voor dit jaar (communiceren toetsstof) en 
volgend jaar (tekst ZSA aanpassen). 

Coördinatoren 2 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

ZSA TNFα in lokale en systemische ontsteking (week 3): 
beter eerder in week 3 roosteren omdat onderwerp 
vaker terugkomt in week 3 

Eerder in week 3 inroosteren Coördinatoren 2 

5 Planning en 
organisatie 

Voor de meeste colleges die nu niet konden worden 
gegeven, zijn de webcolleges van vorig jaar 
gepubliceerd, inclusief powerpoints.  

2020-2021 HC weer op locatie geven en 
opnemen. 

Coördinatoren 2 

6 Planning en 
organisatie 

Het tweede college Immunologie (week 3) was nieuw 
dit jaar en is dus niet beschikbaar als webcollege. Het 
college is bedoeld om studiestof uit jaar 1 en 2 te 
herhalen. 

Webcolleges en bijbehorende powerpoints uit 
jaar 1 en 2 via Canvas ter beschikking stellen 
aan studenten leerjaar 3. 

Coördinatoren 1 

7 Planning en 
organisatie 

Het college Acute pancreatitis deel 2 (week 4) is niet als 
webcollege beschikbaar, omdat dit vorig jaar om 
technische redenen niet is gelukt. 

Powerpoint is via Canvas beschikbaar gesteld. 
De docent is van mening dat deze ppt, in 
combinatie met de bijbehorende ZSA, volstaat 
als voorbereidingsmateriaal voor de toets. 

Coördinatoren 4 

8 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten waardeerden de quiz in week 2 (woensdag 
11 maart), maar vinden het een gemiste kans dat de 
vragen vrijwel niet aansloten bij de tentamenstof.  

Coördinatoren zoeken uit hoe de relatie is 
tussen de quiz en de toetsvragen en zullen 
indien nodig contact opnemen met de JVT. 

Coördinatoren 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) 

Coördinatoren herkennen dit niet, er is enige 
verwarring over welk onderwijs het precies gaat. 
In het algemeen vinden studenten dat de weinige 
contacturen die er zijn in een blok, besteed moeten 
worden aan studiestof die getoetst wordt. 

9 Planning en 
organisatie 

Doordat veel contactonderwijs niet door is gegaan, 
missen studenten de mogelijkheid om vragen te stellen 
aan docenten. Veel docenten zijn nu druk in de kliniek 
i.v.m. de zorg voor Covid19-patiënten. Een gezamenlijk 
responsiecollege met alle weekcoördinatoren zal 
moeilijk te realiseren zijn.  
De toetsdatum is nog niet bekend. 
Momenteel zijn studenten bezig met Opmaat en nog 
niet aan het studeren voor de toets van RA4. 

Zo snel als mogelijk toetsdatum bekend maken 
aan coördinatoren en studenten. 
 
Enkele dagen voor de toets aparte korte online 
responsiecolleges inroosteren met de drie 
weekcoördinatoren.  
Naar studenten communiceren dat ze zoveel 
mogelijk vooraf vragen indienen.  
Aan weekcoördinatoren vragen in enkele 
nieuwe slides belangrijke informatie over 
toetsstof te presenteren tijdens deze 
contactmomenten.  

opleidings-
coördinator 
 
Coördinatoren 
i.s.m. opleidings-
coördinator en 
week-
coördinatoren 

1 
 
 
1 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Aansluiting  blokonderwijs en de (opdrachten van de) 
leerlijn Professionele Ontwikkeling vulden elkaar niet 
goed aan. De coördinatoren geven aan geen overleg te 
hebben met de lijncoördinatoren om de inhoud van het 
onderwijs af te stemmen.  

Overleg coördinator PO Hoofd Ba + 
opleidingscoörd. 

2 

2 Planning en 
organisatie 

Aansluiting  blokonderwijs en de (opdrachten van de) 
leerlijn Academische vorming vulden elkaar niet goed 
aan. De coördinatoren geven aan geen overleg te 

Overleg coördinator AV Hoofd Ba + 
opleidingscoörd. 

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) 

 

hebben met de lijncoördinatoren om de inhoud van het 
onderwijs af te stemmen. 

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Communicatie tussen  weekcoördinatoren en docenten 
niet optimaal. 

Communicatie met docenten direct door 
blokcoördinatoren. 

Coördinatoren 2 

2 Planning en 
organisatie 

Toets te laat klaar voor screening door Team Toetsen. Betere handhaving voor deadline aanleveren 
toetsvragen. 

Coördinatoren/ 
opleidingsdirecteur 

2 

3 Kwaliteitszorg Dit jaar zijn de vragen over de ZSA’s in de 
studentenenquête aangepast. Voorheen was in het 
evaluatierapport de relatie tussen de meest en minst 
gewaardeerde ZSA’s en de open opmerkingen niet 
duidelijk, waardoor feedback verloren ging. De huidige 
vraagstelling bevalt zowel studenten als coördinatoren 
en OC goed.  

Vragen over ZSA’s en ZSO’s bij alle blokken zo 
mogelijk aanpassen aan de vraagstelling bij 
RA4. 

Kwaliteitszorg 
(CEBE) 

4 

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

Vol enthousiasme zijn we begonnen met blok RA4, maar  helaas moesten we het halverwege afbreken i.v.m. de corona-maatregelen. Gezien het feit dat 
vele colleges worden gegeven door artsen (die nodig waren voor de patiëntenzorg in de kliniek) was het helaas onmogelijk om op zo’n korte termijn de 
colleges online te verzorgen. Noodgedwongen moesten we terugvallen op de webcolleges van vorig jaar. Gelukkig waren de meeste hiervan beschikbaar, 
behalve het HC Immunologie en 1 deel in week 4 Acute Pancreatitis. De betreffende docent  die het onderwerp Acute Pancreatitis verzorgt, geeft echter aan 
dat het wel beschikbare materiaal (eerste webcollege vorig jaar, HC ppt en ZSA) over dit onderwerp voldoende is om de stof te begrijpen. Ter voorbereiding 
op de eindtoets zal nog een mogelijkheid gecreëerd worden om vragen te stellen. We denken nog na over de vorm waarop dit zal worden aangeboden. 


