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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Honoursprogramma bacheloropleiding geneeskunde 

Jaargang: 2019-2020 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 29-10-2020  Evaluatiegesprek vindt online plaats via MS Teams. 
 
Alle studenten die in 2019-2020 deelnamen aan het 
honoursprogramma van de bacheloropleiding 
Epicurus zijn uitgenodigd voor het 
evaluatiegesprek. Aanwezig zijn: 
D. van Eijden, L. de Vries, A. Keijzer, V. Lotfalla, T. 
Beshay, J. Zuurbier, J. de Haas, R. Weel, T. van der 
Putten. Een aantal van hen is ook lid van de JVT. 
 
De coördinatoren roept studenten op creatief te 
zijn en zelf activiteiten te organiseren, eventueel in 
overleg met hun mentor. Het honoursprogramma 
vraagt initiatief van de studenten. De 
opleidingsdirecteur ondersteunt dit van harte en 
denkt graag mee met de studenten. 
 

Coördinator(en): M. Leeflang, Y. Pannekoek  

Docenten: -  

Studenten JVT (MFAS): T. Beshay, J. de Haas, A. Keijzer, T. van der Putten, R. Weel, J. Zuurbier  

Studenten SR: verhinderd  

Opleidingsdirecteur J.H. Ravesloot (voorzitter)  

Opleidingscoördinator: U.M. Remer (afwezig)  

Opleidingscommissie: J.A. Gadet  

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

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

 

Respons: 8/29 28%  
Rapportcijfer: 7,4 (7,3 in 2018-2019) 
 
De vragenlijsten zijn per cohort online uitgezet. De resultaten hierboven betreffen alle cohorten 
samen. 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema  

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Studenten waarderen de vrijheid en flexibiliteit die het honoursprogramma biedt. 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

De bijeenkomst van afgelopen zaterdag voor de huidige tweedejaars honoursstudenten is door hen zeer gewaardeerd. De interactie met 
de docenten was inspirerend en passend bij de brede ontwikkeling die het honoursprogramma nastreeft. 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

De mentoren zijn honoursstudenten van de masteropleiding. Het contact met hen wordt als zeer prettig ervaren. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Door de Corona-epidemie zijn in 2019-2020 de meeste 
geplande activiteiten voor de eerstejaars studenten, 
waaronder het honoursweekend, geannuleerd. Alleen 
een online startbijeenkomst en een bijeenkomst met 
de mentor konden doorgang vinden. Dit verklaart 
mogelijk ook ten dele de lage respons van het cohort 
op de vragenlijst.  

Huidige tweedejaarsstudenten zullen voor het 
eerstvolgende honoursweekend worden 
uitgenodigd. 

Coördinator 2 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

De studenten zouden in deze periode graag vaker fysiek 
onderwijs hebben.  
 

Studenten en coördinator onderzoeken 
mogelijkheden voor fysiek onderwijs in huidige 
situatie.  
Studenten kunnen zelf initiatief nemen voor 
onderwijs, met inachtneming van de Corona-
richtlijnen. 

Coördinator 
Studenten 

1 

3 Informatie-
voorziening 

Derdejaars studenten merken in hun omgeving dat het 
imago van het honoursprogramma niet altijd positief is.  
Met de inzet van honoursstudenten van de 
masteropleiding als mentoren, lijkt het beeld van het 
programma wel verbeterd.  
  

Coördinatoren blijven werken aan het 
programma en de informatievoorziening 
hierover, samen met studenten die de rol van 
ambassadeur op zich kunnen nemen.  
 
Nieuwsbrief voor alle studenten ontwikkelen 
over het honoursprogramma, met inbreng van 
studenten. Deze in overleg met afdeling 
communicatie koppelen aan de bestaande 
maandelijkse nieuwsbrief voor studenten. 
(contactpersoon m.h.bary@amsterdamumc.nl, 
Margot). 

Coördinator 
 

1 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Student stelt voor om studenten die een masterclass 
willen geven, een korte didactische training te laten 
volgen bij CEBE.  

Mogelijkheden voor didactische training van 
honoursstudenten bij CEBE onderzoeken. 

Coördinator 
 

2 

mailto:m.h.bary@amsterdamumc.nl
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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) 

5 Onderwijs 
(inhoud) 

Huidige derdejaars volgen modules bij het Instituut 
voor Interdisciplinaire Studies (IIS). De coördinator is 
benieuwd naar de ervaringen van studenten. 

Betreffende studenten nemen contact op met 
coördinator om dit onderwijs te evalueren. 

Coördinator 
i.s.m. studenten 

2 

  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 

Het honourssecretariaat (onderwijsadministratie 
Dientstencentrum) reageert regelmatig onvoldoende 
op vragen en verzoeken van de studenten. De 
coördinator herkent dit, het is een terugkerend 
probleem dat door Corona is vergroot. Ook de 
geplande overleggen van de coördinatoren met het 
hoofd van het Dienstencentrum vinden niet altijd 
plaats.  
 

Functioneren Honourssecretariaat bespreken 
met  hoofd Dienstencentrum. 
 
 

Opleidingsdirecteur 
 
 
 

1 
 
 
 

 Informatie-
voorziening 

Pas aan het eind van het honoursprogramma worden 
resultaten door het honourssecretariaat ingevoerd in 
SIS. Studenten zijn hier niet van op de hoogte en dit 
zorgt voor vragen en onduidelijkheid. 

Bij start honoursprogramma communiceren 
met studenten hoe resultaten worden 
verwerkt in SIS. 
 
Met hoofd Dienstencentrum bespreken of 
resultaten eerder kunnen worden ingevoerd in 
SIS. 

Coördinator 
 
 
 
Opleidingsdirecteur 
 

2 
 
 
 
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) 
 

 

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  

-  


