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Beste studenten,

Het blok KWM dat sinds de start van Epicurus geheel vernieuwd is met o.a. meer verdieping en 
contactonderwijs, heeft op basis van de studentenevaluatie wederom een goede beoordeling 
gekregen!  

De belangrijkste ‘best practices’ die werden genoemd waren: de bevlogenheid en betrokkenheid van 
coördinatoren en docenten; goede organisatie van het blok; de snelle omzetting van het reguliere 
onderwijs naar werkvormen op afstand in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus, zoals TBL 
en posters; bereikbaarheid van coördinatoren; en de (door pandemie telefonische) spreekuren voor 
bijv. de statistiekpractica en posteropdracht. Daarnaast werd het blok ervaren als leerzaam: een 
goede werkdruk, nuttige e-learnings en oefenvragen, een goede voorbereiding is op de 
bachelorthesis en de beroepspraktijk.

Het belangrijkste verbeterpunt betreft de plek van KWM in het curriculum: deze zou bij voorkeur 
eerder in het curriculum moeten zijn. Dit wordt door ons (al meerdere jaren) ondersteund en is 
inmiddels gerealiseerd; het komend studiejaar zit KWM aan het einde van studiejaar 1. Verder werd 
het onderdeel biostatistiek moeilijk gevonden; we gaan kijken of hier meer contactonderwijs voor 
mogelijk is en we zullen tevens inventariseren of een deel (bijv. de descriptieve statistiek) eerder in 
het blok aan bod kan komen waardoor de stof meer gespreid is over de weken. De antwoordsleutel 
van de ZSO Critical Appraisal II bleek niet helemaal volledig, deze zullen we aanvullen. 

Ten aanzien van de peer evaluatie (gekoppeld aan de posteropdracht) willen we graag het volgende 
laten weten: we hebben als coördinatoren meerdere keren aangedrongen om de peer evaluatie door 
te laten gaan, desondanks heeft de opleiding besloten deze niet uit te laten sturen en is dit 
uiteindelijk ook niet goed gecommuniceerd naar jullie. Wij betreuren dit enorm, aangezien we weten 
hoeveel werk er in het maken van een de poster zit en we vinden dan ook  dat dit in het eindcijfer 
meegeteld had moeten worden. Er zal een draaiboek opgesteld worden voor besluitvorming in 
exceptionele situaties zoals de lockdown.

Tot slot willen we jullie bedanken voor de (veelal positieve) feedback en jullie enthousiasme tijdens 
het blok!

Met vriendelijke groeten, 

Barbara Hutten & Saskia Middeldorp
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