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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: RA1 

Jaargang: 2019-2020 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 14-5-2020  Evaluatiegesprek vindt online plaats via MS Teams. 

Coördinator(en): J. Aten, Y. Pannekoek, F.J. Nellen  

Docenten: F.M. Hochstenbach, E.A. Wierenga, B. Blom, A.E. van 
der Merwe; M.F. Bakker, E. Reefman (ME) 

 

Studenten JVT (MFAS): P. Tempelman, J. Vollinga, R. Weel, L. Wiegers, A. 
Weterings (secr. onderwijs MFAS) 

 

Studenten SR: E.F. van Vliet  

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst (verhinderd)  

Opleidingscoördinator: U.M. Remer  

Opleidingscommissie: J.A. Gadet  

Onderwijssupport: H.B. Lont (onderwijsadviseur), J.C. Slabbekoorn (ICTO), 
Y.P. Graafsma (verslag) 

 

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

 

Respons: 115/367 (31%, betrouwbaar vanaf 30%) 
Rapportcijfer: 7,2 (2018-2019 6,8) 
 
De vragenlijst is i.v.m. het instellen van online onderwijs t.g.v. de Covid19-
uitbraak online uitgezet. Het tentamen van RA1 is nog niet afgenomen. 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema  

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten waarderen de betrokkenheid van de coördinatoren en docenten, ook op het discussieforum. 
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2 Onderwijs 
(inhoud) 

Interessant blok met een duidelijke opbouw en structuur, de indeling per ziektebeeld draagt daar positief aan bij. Ook de 
verscheidenheid aan onderwerpen maakt het leerzaam en interessant. 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Vooral de ZSO’s over energiemetabolisme en de serie over embryologie werden goed gewaardeerd.  

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Na het beëindigen van het reguliere onderwijs stonden de colleges van vorig jaar snel online. Dit waardeerden studenten zeer. 

 

  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Er is geen studiewijzer (online) beschikbaar geweest, 
doordat revisie van sommige ZSO’s veel tijd vergde en 
de studiewijzer niet kon worden afgerond. Ook 
ontstond onderbezetting bij afdeling Onderwijssupport 
door het vertrek van de goed in RA1 ingewerkte 
blokondersteuner.  

Volgende onderwijsrevisies zullen nog eerder 
worden gestart, zodat de studiewijzer volgend 
jaar tijdig online staat. 

Coördinator 2 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Een deel van de studenten vraagt om meer 
contactonderwijs. Genoemd worden: 1. meer HC, 2. 
meer tijd voor histologie/pathologie practica, 3. meer 
interactie (in kleinschalig onderwijs), 4. meer 
patiëntcolleges. 

Meer grootschalig onderwijs is niet in 
overeenstemming met de didactische principes 
van Epicurus en zal niet worden gedaan. Meer 
kleinschalig onderwijs (bv practica) is wenselijk, 
maar moeilijk te realiseren; een poging zal 
worden gedaan. Enkele klinische colleges in 
RA1 zijn nu geen patiëntcolleges; met 
betrokken docenten zal worden overlegd of 
deze colleges echte patiëntcolleges kunnen 
worden. 

Coördinator 2 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Een deel van de studenten vraagt om minder grote 
ZSO’s en/of om meer tijd voor grote ZSO’s en/of om 
meer uitleg/feedback bij bepaalde ZSO’s. Dit laatste 
punt lijkt vooral betrekking te hebben op het onderwijs 
in de drukke weken 5 en 6.  

De studiebelasting blijft punt van aandacht. Het 
aandeel zelfstudie in RA1 moet niet 
verminderen maar moet wel studeerbaar zijn. 
Onderzocht zal worden of voor bepaalde ZSO’s 
korte kennisclips kunnen worden 
samengesteld, zoals tijdens en vlak na RA1 als 

Coördinator 2 
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Studenten geven aan voor sommige ZSO’s meer tijd 
nodig te hebben dan ingeschat door de opleiding. In 
week 3 staan 9 ZSO’s ingeroosterd, dit aantal schrikt 
studenten af. 
 
Bij een deel van de ZSO’s voldoet het antwoordmodel 
nog niet aan de verwachtingen van studenten. Als 
voorbeeld noemt de JVT de ZSO pre-TBL 
Schildklierhormoonhuishouding (week 2). 

extra materiaal is aangeboden in de periode 
dat door de corona-maatregelen geen 
contactonderwijs mogelijk is geweest.  
 
 
Ook de antwoordmodellen zullen waar nodig 
worden aangepast. 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Sommige van de huidige e-learnings bevatten 
technische fouten. Een deel van de studenten geeft de 
voorkeur aan ZSO in de vorm van e-learning.  

Bestaande e-learnings worden waar nodig 
gerepareerd. Bij revisie van ZSO’s (punt 3) 
wordt onderzocht of een e-learning format de 
leerdoelen beter haalbaar kan maken.  

Coördinator i.s.m. 
medical educators 

2 

5 Planning en 
organisatie 

Studenten hebben behoefte aan een of meerdere 
responsiecolleges in de week voor het tentamen. De 
coördinatoren ondersteunen dit. 
De coördinatoren hebben al extra oefenstof op Canvas 
geplaatst. 

Coördinatoren zullen kort voor het tentamen 
mogelijkheden bieden om vragen van 
studenten te beantwoorden en/of extra 
oefenmateriaal beschikbaar stellen. De JVT 
biedt haar hulp aan bij het organiseren van dit 
extra onderwijs. 

Coördinator 1 

6 Onderwijs 
(inhoud) 

De begeleiding bij practica wordt door de meeste, maar 
niet alle, studenten positief ervaren. De coördinator 
geeft aan dat de setting van het practicum een rol kan 
spelen. Zo kunnen in de TBL-zaal preparaten beter 
plenair worden nabesproken, terwijl echt kleinschalig 
onderwijs juist beter mogelijk is in de practicumzaal 
met begeleiding door 1 docent per 12 studenten. Het 
kleinschalig onderwijs kan het meest worden benut 
door studenten die vragen stellen, dus het initiatief van 
studenten kan ook een rol spelen. 

Begeleiding tijdens practica zal nader worden 
onderzocht en waar mogelijk beter worden 
afgestemd (zie ook punt 2 hierboven). 

coördinator i.s.m. 
medical educators 

4 

7 Onderwijs 
(inhoud) 

De eerste RAT werd als moeilijk ervaren. Bij een deel 
van de studenten werd de studiestof over de 
schildklier, die voorafgaand in een HC en in een ZSO 

Geen actie nodig.  - 4 
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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) 

werd aangeboden, pas tijdens het WC na de RAT 
duidelijk. De coördinator erkent dat de RAT pittig is, 
maar geeft aan dat de studie- en toetsstof goed 
afgestemd is. 

8 Planning en 
organisatie 

De inzet van de docent tijdens de responsiecolleges 
wordt gewaardeerd, maar doordat deze vaak op 
vrijdagmiddag om 17.00 uur staan ingeroosterd, is de 
opkomst toch gering. Ook duren ze soms langer dan 
geroosterd, waardoor sommige aanwezige studenten 
belangrijke uitleg missen omdat ze niet langer kunnen 
blijven. De coördinator geeft aan dat ieder 
responsiecollege start met de uitnodiging aan 
studenten vragen te stellen. Tijdens de 
responsiecolleges wordt bij voorkeur eerder gegeven 
informatie verdiept en in een andere context met 
studenten besproken. In principe komen hierbij alle 
gestelde vragen aan bod. 

Het is aan de student om wel of niet aan het 
responsiecollege deel te nemen en extra 
bespreking van stof te benutten.  
De responsiecolleges worden opgenomen en 
zijn beschikbaar als webcollege.  
Geen actie nodig. 

- 4 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1      

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Informatie-
voorziening 

Studenten begrijpen dat het tentamen is uitgesteld, 
maar nog steeds is niet bekend op welke datum het 
eindtentamen en de herkansing zullen zijn. De 

Eerder en duidelijker informatie over uitstel 
van het eindtentamen. 
 

UvA 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) 
 

 

opleiding geeft herhaaldelijk aan dat ‘volgende week’ 
nadere informatie volgt, maar dat is nu al 8 weken niet 
gebeurd. Tentamendata worden vastgesteld in 
samenspraak met de UvA en is afhankelijk van veel 
(externe) factoren. Dit vertraagt de besluitvorming. 

 

 

2 Planning en 
organisatie 

De pointer is niet zichtbaar in de webcolleges. Software 
voor een aangeschafte pointer functioneerde niet in de 
collegezalen.   
Bij het audiovisueel centrum (AVC) is bij andere blokken 
goede ervaring opgedaan met het gebruik van pointers 
in Zoom. 

Met ICTO/ADICT zorgen dat aangeschafte 
pointer kan functioneren.  
Contact opnemen met het AVC over het 
gebruik van pointers in Zoom. 

Coördinatoren 
i.s.m. ICTO/ADICT 

2 

3 Kwaliteitszorg Dit jaar zijn de vragen over de ZSO’s in de 
studentenenquête aangepast. Voorheen was in het 
evaluatierapport de relatie tussen de meest en minst 
gewaardeerde ZSO’s en de open opmerkingen niet 
duidelijk, waardoor feedback verloren ging.  
De meningen over de nieuwe vraagstelling zijn 
verdeeld, zowel onder studenten als coördinatoren, 
maar er is begrip voor de nieuwe manier van vragen.  

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  

Beste studenten, 
 
Hartelijk dank voor jullie positief gestemde feedback over het RA1 onderwijs en voor punten die ter verbetering zijn voorgesteld. De verhouding van ZSO en 
contactonderwijs wordt tegen het licht gehouden en waar nodig beter in balans gebracht. Voor sommige ZSO’s zullen ter aanvulling kennisclips worden 
gemaakt en mogelijk e-learning worden ontwikkeld. Geprobeerd zal worden het aandeel kleinschalig onderwijs in RA1 te vergroten. 
 
Hartelijke groet, 
Jan Aten 


