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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: CMI1 

Jaargang: 2019-2020 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 06-07-2020  Evaluatiegesprek vindt online plaats via MS 
Teams. Coördinator(en): J.J. Roelofs, M.J. Hoff  

Docenten: J.V. Witte (medical educator)  

Studenten JVT (MFAS): T. Beshay, R. Weel, A. Weterings (secr. onderwijs MFAS)  

Studenten SR: E.F. van Vliet  

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst   

Opleidingscoördinator: U.M. Remer  

Opleidingscommissie: J.A. Gadet  

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

 

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

 

Respons: 80/510 (waarvan 143 recidivisten) (16%, betrouwbaar vanaf 30%) 
Rapportcijfer: 6 (7,1 in 2018-2019) 
 
De vragenlijst is i.v.m. het instellen van online onderwijs t.g.v. de Covid19-uitbraak online uitgezet. 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema  

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten complimenteren de opleiding in het algemeen en de coördinatoren in het bijzonder met de snelle aanpassingen van het 
onderwijs aan de nieuwe situatie na het instellen van de lockdown.  

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten ervaren het blok als informatief, leerzaam en klinisch relevant. Voor de practica van dr. Bindraban (interactief!), 
huisartsgeneeskunde over de longen en farmacologie is speciale waardering. 

3 Toetsing 
(inhoud) 

Studenten waarderen de aanpassing van de cesuur. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

In de antwoordmodellen bij de ZSO’s werd soms alleen 
verwezen naar specifieke pagina’s in de studiestof. Dit 
leidt bij studenten tot onzekerheid, vooral als ZSO’s niet 
besproken worden in contactonderwijs. Ook vorig 
studiejaar hebben studenten dit aangegeven. De keuze 
om soms toch alleen een summiere verwijzing naar 
studiestof te geven is een bewuste keuze van de 
opleiding en de coördinatoren. 
 
Bij de ZSO Normale hartprestatie (week 7) waren de 
verwijzingen naar studiestof niet correct.   

Antwoordmodellen heroverwegen: 
- juistheid van verwijzingen naar studiestof 
controleren 
- indien onderwijs vooral online wordt gegeven 
en/of ZSO’s niet besproken worden tijdens 
contactonderwijs, antwoordmodellen waar 
nodig uitbreiden 
- duidelijk communiceren met studenten over 
motivatie voor beperkte antwoordmodellen. 

Coördinatoren 2 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

Voor studenten was de samenhang tussen studiestof, 
contactonderwijs en tentamens onvoldoende duidelijk. 
In het hele blok, maar vooral bij het onderdeel Longen 
was onduidelijk welke behandelde stof in welke mate 
beheerst moest worden voor de toets.  
 
De ZSO’s Osmo- en volumeregulatie (week 3), Zuur-
base regulatie door de longen en nieren (week 5) en 
Dikke benen (week 7) werden met name onduidelijk 
gevonden wat betreft de samenhang met de toetsstof.  
 
Het onderdeel longfysiologie kende dit jaar een nieuwe 
docent. Mede hierdoor was het gebruik van 
webcolleges van vorig jaar verwarrend.  
Het onderwerp fysiologie is voor studenten altijd 
moeilijk en vraagt om ander onderwijs dan uitsluitend 
schriftelijk materiaal.   

Onderwijs en studiestof voor week 5 en de 
genoemde ZSO’s kritisch bekijken en waar 
nodig aanpassen.  
Overweeg het toepassen van onderwijsvormen 
als e-learnings en kennisclips, zeker voor 
complexe onderwerpen als fysiologie.  
 
M.i.v. het studiejaar 2020-2021 zullen 
toetsmatrijzen standaard worden gepubliceerd 
op Canvas. Hiermee krijgen studenten meer 
inzicht in de relatie tussen studiestof, 
onderwijs en toetsing. 

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) 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Zowel  nieuwe studenten als recidivisten meldden een 
opvallend hoge werkdruk. Ook de toetsen werden als 
moeilijk ervaren. De studenten geven aan dat vooral de 
onzekerheid over wat precies geleerd moest worden 
(hoofd- en bijzaken) en de onvoldoende duidelijke 
antwoordmodellen, hierbij een rol speelden, zeker in 
relatie tot het beperkte contactonderwijs door de 
lockdown. Zie ook punt 1 en 2. 

Mogelijkheden om studenten meer sturing te 
geven overwegen: 
- antwoordmodellen uitbreiden 
- toetsmatrijs publiceren (gebeurt standaard 
m.i.v. 2020-2021) en hiernaar verwijzen in 
contactonderwijs 
- tijdens contactonderwijs benoemen van 
hoofd- en bijzaken 
- wekelijkse responsiecolleges 

Coördinatoren 2 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten vinden dat ze, vooral vanaf week 5, 
onvoldoende feedback kregen op vragen die via het 
discussieforum werden gesteld. Coördinatoren 
erkennen dit, hebben docenten hier ook op 
aangesproken. Het had ook te maken met druk op 
docenten vanuit de kliniek i.v.m. Covid.  
Coördinatoren zagen op het forum opvallend weinig 
discussie tussen studenten onderling. Volgens de JVT 
gebruiken studenten Whatsapp voor dergelijke 
discussies. Nadeel is dat coördinatoren daar geen zicht 
op hebben en dus ook niet kunnen bijsturen. 

Bij vakken die (vooral) online worden gegeven 
wekelijks responsiecollege (vragenuur) 
inroosteren om o.a. vragen die via het forum 
zijn gesteld te bespreken.  
Studenten gemotiveerd aansporen om het 
discussieforum te gebruiken om vragen te 
stellen, maar ook om onderling als studenten 
hierover met elkaar te discussiëren. 

Opleidings-
coördinator + 
coördinatoren 

2 

2 Informatie-
voorziening 

Colleges en ZSO’s stonden soms pas laat online. Door 
de omstandigheden was het niet mogelijk om bij de 
start van het blok alles al op Canvas te publiceren.  
Vooraf opgenomen hoorcolleges stonden niet altijd op 
de geroosterde tijd online. Dit leek een bewuste keuze 

Bij de start van ieder blok moeten alle 
weekoverzichten en ZSO’s op Canvas staan.  
Online colleges moeten op de geroosterde tijd 
beschikbaar zijn voor studenten. 

Opleidings-
coördinator + 
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) 

van de onderwijsadministratie, maar hinderde 
studenten bij hun planning. 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

Het onderwerp fysiologie is voor studenten altijd 
moeilijk en vraagt om ander onderwijs dan uitsluitend 
schriftelijk materiaal. 

Ontwerp en gebruik van onderwijsvormen als 
e-learnings en kennisclips overwegen, zeker 
voor complexe onderwerpen als fysiologie.  
  

Opleidings-
coördinator + 
coördinatoren 

2 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Volgend studiejaar zal door een extra vakantieweek van 
de UvA geschrapt moeten worden in de studiestof voor 
CMI1. Studenten geven aan dat de onderwerpen  
Preventieparadox en Gezond blijven als minst nuttig 
werden ervaren en dat klinisch relevante onderwerpen 
zeker behouden moeten worden. Mogelijk is er ook tijd 
te winnen door te kijken welke onderwerpen 
verschoven kunnen worden naar CMI2. 

Leerdoelen en onderwijs binnen CMI wordt 
afgestemd met alle coördinatoren van CMI1, 2 
en 3. Niet alleen de voorkeuren van studenten, 
maar ook uitgangspunten van de opleiding en 
landelijk vastgestelde eindtermen 
(bijvoorbeeld t.a.v. preventie) spelen hierbij 
een rol.  

Coördinatoren 
CMI1, 2, 3 

4 

5 Informatie-
voorziening 

De communicatie over de aanpassing van de cesuur 
was niet voor alle studenten duidelijk. Vooral de 
betekenis van de verlaging van het cesuurpercentage 
zorgde bij sommigen voor verwarring.  

In voorkomende gevallen (wijzigingen in de) 
cesuur helder uitleggen aan studenten. 

Opleidings-
coördinator 

2 

6 Onderwijs 
(inhoud) 

Als gevolg van de lockdown is een deel van het 
geplande contactonderwijs vervallen. Keuzes voor het 
vervangen of behouden van contactonderwijs zijn 
vooral ingegeven door praktische haalbaarheid.  
Studenten geven aan dat vooral voor onderwerpen die 
om begrijpen en toepassen vragen, contactonderwijs 
gewenst is. 

In voorkomende gevallen het gevraagde 
beheersingsniveau van de onderwerpen 
meewegen in de besluiten over 
contactonderwijs. 

Coördinatoren 2 

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 
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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) 
 

 

1 Planning en 
organisatie 

Pointers die door docenten gebruikt werden tijdens 
opname van een college in een collegezaal, bleken niet 
zichtbaar op het uiteindelijke webcollege. Dit probleem 
speelde ook bij andere blokken. 

Ondersteunend materiaal zoals pointers moet 
bruikbaar zijn voor webcolleges. Controleren of 
dit inmiddels gerealiseerd is. 

Opleidings-
coördinator 

1 

2 Planning en 
organisatie 

Door het hoge aantal recidivisten was het 
roostertechnisch moeilijk om alle practica te 
organiseren.  

Geen actie mogelijk - - 

Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

CMI1 was eerste blok dat als gevolg van de Covid-19 crisis volledig digitaal moest worden onderwezen. Niet alleen voor de studenten maar ook voor de 
docenten, de medical educators  en onderwijsondersteuning was dit een enorme aanpassing. Het op tijd klaar krijgen van al het digitale onderwijs bleek een 
zware klus, omdat veel ontwikkeld moest worden. Bijna alle onderwijsmomenten hebben plaatsgevonden; een enkel practicum is niet doorgegaan omdat 
het niet binnen de Covid-19 regels was in te passen. Hoewel alle vragen op de discussiefora zijn beantwoord, bleek dit voor de docenten erg lastig, gezien 
hun klinische taken. Het ontwikkelen en afnemen van de digitaal toetsen bleek eveneens voor docenten en studenten zwaar. Het aantal incidenten tijdens 
deze digitale toetsafnames, was gering. Samenvattend, we waarderen de inspanningen en het aanpassingsvermogen van de studenten en docenten enorm, 
waardoor het blok goed verlopen is en voor de studenten leerzaam was. 


