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Samenvatting: 
 
Doel: Onderzoeken of de OSCE voor een geheel cohort studenten binnen de faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht mogelijk is. Omdat de OSCE een nieuwe toetsmethode binnen 
deze faculteit is, om een zo goed mogelijk beeld over de OSCE te krijgen onderzocht hoe en 
wanneer studenten zich op de OSCE voorbereid hebben, of het uitmaakt voor de score van de 
student of zij door middel van een specifieke checklist beoordeeld worden of door middel van 
een checklist met globale items. Omdat deze OSCE meerdere dagen duurde, is tevens 
onderzocht of er deze dagen een significante stijging van de resultaten van de studenten 
plaatsvond.  
Materialen en methoden: in december 2009 is een pilot OSCE gehouden onder 214 veterinaire 
bachelor studenten in hun 3e studiejaar waarbij in totaal 42 examinatoren betrokken waren. 
Deze OSCE omvatte tien stations waar studenten vijf minuten de tijd hadden om een station 
te voltooien. In totaal zijn vier dagen nodig geweest om alle studenten de OSCE te laten 
doorlopen. Om attitude jegens deze manier van toetsing te meten hebben zowel docenten als 
studenten een enquête ingevuld. Daarnaast zijn twee focusgroep interviews met studenten 
gehouden. Middels de Borderline Regressie methode werd de zak/slaaggrens per station 
bepaald. De resultaten per dagdeel zijn door middel van ANOVA analyses met elkaar 
vergeleken. 
Resultaten: Studenten die de OSCE op de eerste dag (dinsdag) doorliepen begonnen een paar 
dagen van te voren met studeren en bestudeerden alle mogelijk gevraagde stations. Studenten 
die de OSCE later doorlopen hebben begonnen dinsdag met studeren en bestudeerden alleen 
de tien gevraagde stations. De studenten hebben aangegeven zich op verschillende manieren 
voor te bereiden voor de OSCE. Er lijkt iets hoger gescoord te worden met de globale 
checklist dan met de specifieke checklist maar hiervoor is geen statistische onderbouwing. 
Examinatoren beoordelen graag met de specifieke checklist. Studenten worden graag 
beoordeeld door middel van een combinatie van beide beoordelingsmethoden. Hoewel de 
scores op een aantal stations significant verschillen tussen de dagdelen is er geen significant 
stijgende trend van de resultaten van de studenten waar te nemen. 
Conclusies: Studenten passen hun studeergedrag aan het moment waarop zij de OSCE 
doorlopen aan. Zij gebruiken verschillende methoden om zich voor te bereiden op de OSCE. 
Gedurende de OSCE vond er geen significante stijging van de resultaten van de studenten 
plaats. 
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Introductie: 
 
De stationstoets: 
Gedurende de laatste decennia is de interesse voor het toetsen van vaardigheden steeds meer 
toegenomen en ontstonden er mondelinge toetsen waarbij ook gebruik gemaakt kon worden 
van patiënten (1). Hoewel dit op zichzelf toetsmethoden met een schijnbaar hoge validiteit 
zijn hebben ze een lage betrouwbaarheid doordat studenten vaak door slechts één beoordelaar 
beoordeeld worden (2,3). In de jaren ’70 ging men op zoek naar een toetsmethode die 
vaardigheden toetst en bovendien betrouwbaar en eerlijk voor studenten is. Een toetsvorm die 
hieraan voldoet is de Objective Structured Clinical Examination (OCSE), ook wel 
stationstoets genoemd. Dit is een toetsvorm waarbij studenten een aantal stations doorlopen. 
Bij elk station krijgen de studenten een opdracht die binnen een vooraf gestelde tijd voltooid 
moet zijn. Van oorsprong werden studenten beoordeeld door middel van een checklist met 
vastgestelde criteria maar tegenwoordig is er een trend ontstaan waarbij er steeds meer 
gebruik gemaakt gaat worden van globale scores (1). Elke student wordt door middel van een 
van de bovenstaande methoden of een combinatie van deze twee beoordeeld door één 
examinator per station (1,4). Omdat zowel de taak als de beoordeling gestandaardiseerd zijn 
wordt een hoge validiteit en betrouwbaarheid gegarandeerd (3). 
Behalve als toetsmethode kan de OSCE ook gebruikt worden als leermoment voor de 
studenten. In zo’n OSCE wordt er na elk station een paar minuten feedbacktijd ingebouwd 
zodat de student weet waar de verbeterpunten in haar of zijn vaardigheden zitten (5). 
 
Om de bruikbaarheid (U) van een toets en dus ook de OSCE als toets te kunnen bepalen is er 
de utiliteitsformule door van der Vleuten opgesteld. Hierin worden de validiteit (V), 
betrouwbaarheid (R), acceptatiegraad (A), kosten (C) en het educatieve effect, de mate van 
positief beïnvloeden van het leergedrag van de studenten (E) met elkaar vermenigvuldigd. De 
formule luidt dus als volgt: U=AxExVxRxC. Het evenwicht van de aspecten en het doel van 
de toets bepalen de bruikbaarheid van de toetsingsmethode (6). 
 
Betrouwbaarheid is een maat voor reproduceerbaarheid of consistentie van een toets, en wordt 
beïnvloed door vele factoren zoals oordelen van de examinator (inter-rater reliability), 
gebruikte stations, nervositeit van de kandidaat “inter-case reliability”, en 
toetsomstandigheden. Om te zorgen dat de “inter-case reliability” hoog is moeten er 
voldoende stations en genoeg testtijd zijn (2).  
 
Validiteit is de mate waarin een test meet wat hij moet meten. Geen een toetsvorm is geschikt 
om op alle niveaus van de piramide van Miller te toetsen. De piramide van Miller is een 
piramide waarin de verschillende niveau’s van competentie weergegeven worden. Onderaan 
de piramide leert een student een vaardigheid kennen, daarna leert de student hoe de 
vaardigheid uitgevoerd moet worden, vervolgens leert de student de vaardigheid uit te voeren 
en ten slotte, aan de top van de piramide kan de student de vaardigheid zelfstandig uitvoeren 
(2). Zoals in onderstaande figuur te zien is, toetst de OSCE op het niveau van “shows how”. 
Studenten laten zien hoe iets moet maar ze zijn nog niet in staat om de handelingen geheel 
authentiek in de praktijk uit te voeren (2). 
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Figuur 1: Miller’s pyramide of competence 
SP=simulated patients; OSCE=objective structured clinical examination; HCQ=multiple-
choice questions (2). 
 
De OSCE wordt inmiddels bij veel medische/tandheelkundige opleidingen toegepast, zowel 
nationaal als internationaal. In Nederland wordt de OSCE o.a. toegepast bij ACTA in 
Amsterdam en de medische faculteiten van de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en 
Maastricht. Veterinair staat de OSCE nog in haar kinderschoenen en werd deze toetsvorm in 
2001 voor het eerst beschreven {{72 Bark,H. 2002}} maar inmiddels een geaccepteerde vorm 
van examineren bij o.a. de Royal Veterinary College in London {{66 Pead,M.J. 2008}} en 
The School of Veterinary Medicine van de Hebrew University of Jerusalem {{63 Shahar,R. 
2006}} 
 
Omdat de klinische diagnostiek toetsen zoals die in het curriculum 2001 en voorgaande 
curricula werden toegepast niet objectief waren, elke student een individuele toets kreeg die 
bovendien slechts een klein deel van de stof dekte, en alumni hadden aangegeven dat zij 
vonden dat ze de klinische vaardigheden niet goed beheersten wanneer zij afgestudeerd waren 
(7) was er ook aan de faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht behoefte aan een nieuwe 
vaardighedentoets. De invoering van het Bachelorcurriculum was een goed moment om deze 
te implementeren. Om het implementeren van deze toets soepel te laten verlopen en te 
voorkomen dat er weerstand ontstaat onder docenten die al aan de klinische diagnostiek 
toetsen gewend zijn vindt deze in fasen plaats. Sinds december 2009 is er een werkgroep van 
docenten en onderwijsondersteuners bezig met de exploratie en implementatie van deze toets. 
De werkgroep is een van de werkgroepen van de toetskwaliteitscommissie (TKC). Om de 
mogelijkheden en betrouwbaarheid van deze toetsen te onderzoeken worden er 2 pilot toetsen 
gehouden waarvan de eerste heeft plaatsgevonden op 16 april 2009.  
 
Tijdens deze eerste pilot hebben 40 studenten de OSCE doorlopen en bleek dat de acceptatie 
bij zowel de betrokken 2e jaarsstudenten als docenten hoog was, ook bleek de toets toepasbaar 
op kleine schaal. Bij deze pilot waren 10 docenten betrokken. Daarnaast zijn o.a. de volgende 
verbeterpunten aan het licht gekomen: de onderwijsstof en de wijze waarop deze wordt 
onderwezen moet worden aangepast aan de (aard van de) toets, voor de stations met dieren is 
het noodzakelijk dat er assistenten aanwezig zijn (bijvoorbeeld om de dieren vast te houden) 
en er moeten meer oefenmogelijkheden voor studenten worden aangeboden (30). In de pilot 
van december 2009 zullen deze verbeterpunten worden meegenomen en zal het gehele cohort 
3e jaars studenten de OSCE doorlopen. Omdat niet alle studenten de OSCE op één dag 
kunnen doorlopen zal de tweede pilot (december 2009) over vier dagen gespreid worden.  
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Het is de bedoeling dat de veterinaire bachelor studenten in het vervolg aan het eind van elk 
studiejaar een OSCE doorlopen. Hoewel dit erg arbeidsintensief is voor de examinatoren, 
heeft dit als grote voordeel dat het moment van onderwijs en het moment van toetsen minder 
ver uit elkaar liggen dan wanneer er één grote OSCE aan het eind van het derde studiejaar 
doorlopen moet worden.  
 
Het leergedrag van de veterinaire bachelorstudenten: 
Omdat een OSCE andere prestaties van een student verwacht is er ook een andere 
studiestrategie vereist dan een schriftelijk tentamen welke de studenten regelmatig maken (8). 
Hierbij werd er vooral gelet op wanneer en hoe studenten zich voorbereiden op de OSCE en 
of ze hun studeergedrag aanpassen aan de dag waarop ze de OSCE doorlopen.  
Met deze pilot is geprobeerd het studeergedrag voor de OSCE van de studenten in kaart te 
brengen. 
 
Beoordeling: 
Tijdens deze tweede pilot wordt gebruik gemaakt van twee beoordelingsmethoden, te weten 
specifieke checklists (bijlage 1) en globale beoordelingen (bijlage 2). Uit de literatuur blijkt 
dat beide beoordelingmethoden hun voor- en nadelen hebben. 
De voordelen van de globale beoordeling zijn dat men beter in staat is inter-persoonlijke 
interacties, organisatie, empathie en volgorde van handelingen te beoordelen (1,9-11). 
Verder is gebleken dat global ratings een gelijke of hogere “interstation reliability” geven en 
een betere schatting van het niveau van de student mogelijk maken. Wel is dit onderzoek bij 
een chirurgisch examen van een hoog technisch niveau gedaan waarbij de kandidaten een 
breed uiteenlopend vaardigheidsniveau hadden, waardoor het zou kunnen zijn dat dergelijke 
resultaten niet bij een OSCE die onder studenten van gelijk niveau gehouden wordt gevonden 
worden (12). 
Nadeel van globale beoordelingen is wel dat ze gevoeliger zijn voor bias dan checklists. 
Hierbij kan gedacht worden aan aandacht en humeur van de beoordelaar, het niet eens zijn 
van beoordelaars wanneer er twee beoordelaars zijn, missen van essentiële punten door de 
beoordelaar, maar ook tijdsdruk en het effect van beoordeeld worden bij de studenten.  
Vaste persoonlijke karakteristieken zoals geslacht en etniciteit lijken daarentegen niet van 
invloed op de globale score te zijn (13). Ook het al dan niet kennen van een student door een 
examinator lijkt niet van invloed op de beoordeling hoewel hier nog verder onderzoek naar 
gedaan moet worden omdat dit op een onderzoek op een klein aantal deelnemers gebaseerd is 
(14). 
 
Voordelen van een checklist zijn dat een examinator een observator is en niet hoeft te 
interpreteren wat hij ziet. Ook wordt door de checklists een groot deel van de subjectiviteit 
weggenomen (12).  
 
Een groot nadeel van een checklist is dat studenten deze als een script uit hun hoofd kunnen 
gaan leren wat, wanneer ze niet goed voorgelicht zijn over de toets, tot lagere cijfers kan 
leiden. Daarnaast leidt toename van het aantal punten op een checklist niet tot een beter 
scoring maar juist tot een slechter wordende betrouwbaarheid en validiteit (15), dit omdat de 
kans dan groot is dat de grondigheid van handelingen gemeten wordt, in plaats van de 
beheersing hiervan (29).  
Een ander nadeel van de checklist is dat deze geen onderscheid maakt tussen verschillende 
niveau’s van beoordeelden. Uit onderzoek is gebleken dat experts vaak slechter scoren op 
checklists dan studenten omdat zij op basis van ervaring en patroon herkenning korte en 
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gerichte anamneses afnemen en niet meer in vaste stappen een proces doorlopen om tot een 
diagnose te komen terwijl de checklists hier vaak op gebaseerd zijn (4,16). Enkele 
mogelijkheden om dit te voorkomen zijn ook in de checklist globale scores in te bouwen, (4).  
 
Allebei de manieren van beoordelen hebben als nadeel dat studenten tijdens de examens hun 
gedrag aan de beoordelingsmethode aanpassen. Als studenten denken dat ze beoordeeld 
worden door middel van een checklist nemen ze sterk gefocuste anamneses af met gesloten 
vragen. Studenten die denken beoordeeld te worden door middel van een globale score 
besteden meer aandacht aan hun omgang met de patiënt en stellen meer open vragen (10). 
 
Met deze pilot-OSCE willen we onderzoeken welke van de twee beoordelingsmethoden het 
best toepasbaar is binnen de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.  
 
Moment van toetsing: 
Hoewel de OSCE een eerlijke en betrouwbare toetsmethode lijkt is het een test die relatief 
gevoelig is voor het doorgeven van informatie over de gebruikte stations. 
Omdat alle studenten dezelfde toets doorlopen maar niet op hetzelfde moment is er kans op 
doorgeven van gegevens over de stations. Tijdens deze pilot is onderzocht of dit 
daadwerkelijk gebeurt en wat de invloed hiervan op de resultaten van de studenten die pas laat 
de toets doorlopen is.  
Uit de literatuur blijkt dat dit effect wel meevalt en cijfers vaak niet significant stijgen, zelfs 
niet wanneer een OSCE ronde een paar maanden duurt (17-19). Hiervoor worden de volgende 
argumenten genoemd: 

• Studenten kunnen elkaar wel vertellen welke vaardigheden er getoetst worden maar 
hier hebben ze niets aan wanneer ze deze vaardigheden niet beheersen (19).  

• Studenten zijn vaak al jaren met de vaardigheden aan het oefenen en zouden deze in 
principe niet meer hoeven te bestuderen voor de OSCE. Het feit dat studenten een paar 
dagen van te voren weten welke vaardigheden er getoetst worden heeft dus geen 
invloed meer op de resultaten ondanks dat de studenten al op de hoogte van de 
getoetste onderwerpen zijn en daardoor gericht gaan studeren (19). 

 
Wanneer blijkt dat tijdens de OSCE de resultaten van de studenten toch significant stijgen 
kunnen er in het vervolg maatregelen genomen worden om dit te voorkomen en te zorgen dat 
alle studenten even veel kans maken op een goede beoordeling. Een mogelijkheid is steeds 
een kleine aanpassing aanbrengen in een station. Hierbij kan gedacht worden aan het 
vervangen van de ene diersoort door een andere in een veterinair station. 
 
Zoals eerder genoemd kan men na afloop van elk station de studenten feedback geven over de 
verrichtingen die zij hebben gedaan. Het voordeel hiervan is dat studenten de OSCE zowel als 
toetsmoment als ook als leermoment kunnen zien en leren van hun eigen fouten. Bovendien 
zou feedback na afloop van een station stress weg kunnen nemen (5). Behalve dat maakt de 
feedback de OSCE voor zowel studenten als examinatoren aantrekkelijker om aan mee te 
doen (20). 
 
Tijdens deze OSCE willen we onderzoeken of het voor de resultaten van de studenten 
uitmaakt op welke dag zij de OSCE doorlopen. 
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Materiaal en methoden: 
 
Stationstoets: 
Van 15 tot en met 19 december 2009 is er een pilot OSCE geweest voor 214 veterinaire 
bachelorstudenten in hun 3e studiejaar.  
Deze OSCE bestond uit 10 stations, namelijk:  

1. Macroscopisch urineonderzoek (vrijdag middag vervangen door respiratie voorste 
luchtwegen hond).  

2. Neurologisch onderzoek hond (houdings- en plaatsingsreacties) 
3. Beoordelen melkmonster (t-pol test) 
4. Anamnese biggen met diarree  
5. productieve staat kip  
6. thorax percussie paard 
7. Veneus system (v.jugularis) hond  
8. Slijmvliezen paard  
9. Digestie hond (onderzoek abdomen) 
10. Microscopie gramkleuring 

Na het station productieve staat kip was er een ruststation ingebouwd om studenten voldoende 
tijd te geven om zich om te kleden. 

Gedurende de OSCE zijn de stations niet gewisseld of gewijzigd met uitzondering van 
macroscopisch urine onderzoek welke na 1 dagdeel ingekort is doordat het station te lang 
bleek. Daarnaast is dit station bij de laatste groep studenten vervangen door het station 
respiratie onderzoek bij de hond (voorste luchtwegen). Dit omdat er toch al wijzigingen in het 
urine station waren aangebracht en we zo een indruk konden krijgen welke invloed het 
bestuderen van de tien gebruikte stations heeft op de kennis van de overige stations die niet 
getoetst worden. 
In de stations werden zowel communicatieve vaardigheden als aanvullende- en klinische 
diagnostische vaardigheden getoetst. Per station had de student 5 minuten om haar of zijn taak 
te volbrengen en tussen de stations hadden de studenten 1 minuut om naar het volgende 
station te gaan. Het begin en eind van elk station werden computergestuurd aangegeven door 
middel van het geluid van een scheidsrechtersfluit.  
 
De examinatoren die de studenten beoordeelden wisselden gedurende de OSCE-dagen; in 
totaal 42 verschillende docenten van 6 departementen. Ongeveer de helft van het totale aantal 
beoordelingen is met behulp van de checklist (bijlage 1) gescoord en de andere helft door 
middel van de globale beoordelingen (bijlage 2). Alle examinatoren hebben beide methoden 
toegepast om te kunnen bepalen wat zij de beste beoordelingsmethode vinden om mee te 
werken. 
 
De pilot werd gehouden in de “stal infectieuze grote dieren” van de faculteit Diergeneeskunde 
in Utrecht, die op dat moment alleen voor de OSCE gebruikt werd. Voor deze locatie was 
gekozen omdat het hier mogelijk was dieren van verschillende departementen bij elkaar te 
brengen en er hier geen verstoringen van het dagelijkse onderwijs en patiënten “stromingen” 
plaats vindt. Verder liggen de ruimtes hier dicht bij elkaar wat met het roteren van de 
studenten tussen de stations erg praktisch is. 
Voorafgaand aan de OSCE zijn er een paar ruimtes in dit gebouw gebruikt voor het skillslab, 
waarin de studenten de aanvullende diagnostiek vaardigheden konden oefenen. 
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Leergedrag studenten: 
Om het studeer- en oefen gedrag van de studenten in kaart te brengen zijn enquêtes 
afgenomen. Hierin werd onder andere gevraagd naar hoe studenten zich voorbereid hebben op 
de verschillende vaardigheidsgebieden van de OSCE (communicatieve vaardigheden voor 
anamnese stations, aanvullend diagnostische vaardigheden en klinisch diagnostische 
vaardigheden). Voor het beantwoorden van deze vraag hadden de studenten zeven 
keuzemogelijkheden. 
 
Om in kaart te brengen hoe het studeer gedrag van studenten beïnvloed wordt door de dag van 
toetsing en om dieper op de in de enquête gestelde vragen in te gaan, zijn op 13 januari 2010 
focusgroep interviews gehouden waarbij heel specifiek gevraagd is naar hoe studenten zich 
voorbereid hebben, wanneer ze hiermee begonnen zijn en hoe lang zij zich met de 
voorbereiding bezig gehouden hebben. Twee groepen studenten zijn geïnterviewd, bestaande 
uit respectievelijk 13 studenten en 12 3e jaars bachelorstudenten. De focusgroepen duurden 
ongeveer 2 uur. In beide groepen waren studenten van alle toetsdagen aanwezig.  
 
Beoordeling: 
Vooraf aan de OSCE is een bijeenkomt georganiseerd voor docenten die een station en/of 
checklist hadden ontworpen waarbij zoveel mogelijk uniforme globale 
beoordelingsformulieren werden geconstrueerd. 
 
De scores zijn ingevoerd en geanalyseerd met SPSS16.0. Middels de Borderline Regressie 
methode(18) werd per station en beoordelingsmethodiek bepaald een student geslaagd danwel 
gezakt is voor een station. De scores van de specifieke checklist werden bij elkaar opgeteld en 
door middel van lineaire regressie vergeleken met de globale score onder aan het formulier 
waarbij de som van de scores op de y-as geplaatst is en de globale score op de x-as. Hierbij 
werd het grenspunt tussen zakken en slagen bepaald door het punt x=2 op de regressielijn. Dit 
punt staat gelijk aan 2 punten op de globale beoordeling wat twijfelachtig betekent. Studenten 
die hoger of gelijk aan dit punt op de regressielijn gescoord hebben zijn voor het betreffende 
station geslaagd. Studenten die lager dan dit punt gescoord hebben zijn voor het betreffende 
station gezakt.  
Hetzelfde is gedaan voor de globale beoordelingslijsten alleen nu werden de globale punten 
bij elkaar opgeteld en op de y-as geplaatst. Het globale punt wat ook op de specifieke 
checklist staat is wederom op de x-as uitgezet.  
 
In een open vraag in de docentenenquête is gevraagd naar de mening van de examinator over 
de beste manier van scoren en de rationale hierachter. 
Tijdens de focusgroep sessies zijn de studenten gevraagd hoe ze het liefst beoordeeld worden. 
Hierbij hebben de studenten een voorbeeld van beide beoordelingsmethoden in kunnen zien 
(de overige studenten hebben deze niet gezien). Ook hebben we ze gevraagd of ze feedback 
op hun handelingen willen ontvangen en zo ja hoe ze dit het liefst zouden willen. 
 
Moment van toetsing: 
Om te bepalen of er een significante stijging van de resultaten van de studenten gedurende de 
dagen plaatsvindt hebben we de resultaten van de studenten per beoordelingsmethode en 
station ingedeeld naar dagdeel. Hierbij was dinsdagochtend dagdeel 1, dinsdagmiddag 
dagdeel 2, woensdagochtend dagdeel 3, woensdagmiddag dagdeel 4, donderdag ochtend 
dagdeel 5, donderdag middag dagdeel 6, vrijdagochtend dagdeel 7 en vrijdagmiddag dagdeel 
8. Omdat de stations verschillende aantallen checklist items hadden (5 tot 15 items voor de 
specifieke checklist en 3 tot 6 items voor de globale checklist), zijn voor beide methoden het 
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aantal behaalde punten op de checklist omgerekend naar het aantal punten dat ze gehaald 
zouden hebben als dat station evenveel items zou bevatten als het station met de meeste items. 
Voor de specifieke beoordelingslijsten was het station neurologisch onderzoek bij de hond het 
langst met 15 items. Voor de globale beoordelingslijsten waren er meerdere stations die het 
maximum van zes items bevatten.  
 
Tabel:1 omrekenfactoren voor correctie naar langste station. 
Station Specifieke 

checklist 
Globale 
checklist

Urine  3 1.2 
Neurologie hond 1 1 
T-pol  2.5 1.2 
Anamnese  1.875 2 
Kip  1.875 1 
Slijmvliezen paard 1.5 1 
Thorax paard 1.5 1 
Digestie hond 1.5 1 
Circulatie hond 1.5 1 
Gram kleuring 2.14 2 
 
De stationscores zijn gemiddeld per dagdeel en gewogen naar het aantal personen dat per 
dagdeel het station doorlopen heeft. One-way ANOVA is gebruikt om de verschillen tussen 
de dagdelen te testen. P waarden <0,05 zijn als significant beschouwd. 
 
Omdat we graag de algemene attitude van de docenten en studenten t.o.v. de OSCE wilden 
meten zijn enquêtes afgenomen. Voor het opstellen van deze enquetes hebben we van de 
volgende literatuur gebruik gemaakt (8,21-26). 
 
Enquêtes: 
Bij zowel examinatoren als studenten zijn er enquêtes afgenomen om hun attitude t.o.v. de 
OSCE te meten. Hierbij zijn zowel meerkeuze- als open vragen gesteld. De meerkeuzevragen 
zijn op een vijf puntsschaal gesteld. Waarbij 1 staat voor helemaal mee oneens en 5 voor 
helemaal mee eens.  
 
Resultaten: 
 
Stationstoets: 
Uit de pilot is gebleken dat het mogelijk is om de OSCE voor een geheel cohort studenten uit 
te voeren. Er hebben zich dan ook geen onoverkomelijke problemen voorgedaan.  
Tijdens de pilot zijn echter wel een paar kleine logistieke problemen aan het licht gekomen 
welke tijdens een summatieve OSCE niet mogen gebeuren en waar dus nog een oplossing 
voor gezocht moet worden. 

• Het eerste probleem was dat studenten met elkaar praten in de gangen in de minuut die 
ze hebben om naar het volgende station te gaan. Hoewel de meeste studenten wel al op 
de hoogte waren van de getoetste stations werden er ook inhoudelijke details 
besproken. Een aantal docenten had opgemerkt dat 2 studenten achter elkaar precies 
dezelfde fouten maakten die zij verder bij geen andere studenten opgemerkt hebben. 

• Het tweede probleem was dat studenten hun naam en studentnummer op een sticker op 
hun witte jas moesten dragen zodat docenten ze konden identificeren. De studenten 
moesten voor het station productieve staat kip een overall aan trekken en hoewel na dit 
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station een ruststation was ingebouwd is het toch voorgekomen dat studenten in de 
stress een witte jas van een andere student aan getrokken hebben en dus door docenten 
voor een andere studenten werden aangezien. Hoewel het in dit geval geen gevolgen 
had omdat deze OSCE niet meetelt kan dit later bij een echte OSCE de uitslag 
beïnvloeden en evt. gebruikt worden om te frauderen. 
Daarnaast hebben een aantal examinatoren aangegeven zich hier ongemakkelijk bij te 
voelen omdat de stickers op de borst geplakt waren. 

• Ten slotte zijn er gedurende de week 3 studenten geweest die door de zenuwen een 
station over hebben geslagen. Dit was mogelijk omdat slechts in een paar rondes 11 
studenten de OSCE doorlopen hebben, in de overige rondes waren dit er minder 
waardoor deze mogelijkheid ontstond voor studenten die na een leeg station de OSCE 
doorlopen hebben. Tijdens de pilot hebben de studenten nog de mogelijkheid gehad 
dit station in te halen maar tijdens een echte toets kan het zijn dat dit logistiek niet 
mogelijk is. 

 
Het leergedrag van veterinaire bachelorstudenten: 
Tijdens de focusgroep interviews hebben we de studenten gevraagd wanneer ze zich 
voorbereid hebben op de OSCE en op welke manier ze dit gedaan hebben. In het algemeen 
was het zo dat de studenten die de OSCE op dinsdag (eerste dag) doorlopen hebben alle 
stations die mogelijk getoetst konden worden bestudeerd hebben. In verband met summatieve 
tentamens in de week voorafgaand aan de OSCE zijn zij hier pas enkele dagen van te voren 
mee begonnen. De studenten die op de tweede dag of later getoetst zijn, zijn pas dinsdag 
begonnen met studeren. Zij hebben gewacht op informatie over de gevraagde stations en zijn 
daarna gericht gaan studeren.  
 
De studenten geven wel aan dat aan het doorgeven van stations ook nadelig kan werken. Een 
voorbeeld is dat de paarden met een kant dicht bij de muur stonden. Bij het station 
thoraxpercussie gaven de docenten aan als de student deze kant wilden percuteren dat dit niet 
hoefde (de studenten begonnen automatisch aan de makkelijk toegankelijke kant). De 
studenten vertelden dit tegen studenten die later aan de beurt waren waardoor zij vergaten dat 
ze de tweede kant ook moesten percuteren.  
 
Studenten hebben aangegeven zich vooral voor te bereiden door te oefenen met hun eigen 
dieren. Dit omdat het in een aantal gevallen niet goed mogelijk is om bij de verschillende 
departementen te oefenen. Een groot nadeel van thuis oefenen dat genoemd werd is het feit 
dat de student vaak alleen is in dat geval en geen feedback van medestudenten en docenten 
kon ontvangen.  
De meeste studenten zijn begonnen met oefenen toen de lijst met stations bekend was 
gemaakt of wanneer de tien getoetste stations bekend waren. Slechts een klein deel van de 
studenten heeft aangegeven hier eerder mee begonnen te zijn.  
 
Daarnaast hebben een aantal studenten in het skillslab geoefend. Bovendien waren er nog 
studenten die aangegeven hebben dit ook gewild te hebben maar door een vol rooster 
gedurende de openingstijden van het skillslab en het niet meer beschikbaar zijn van 
toegangspassen omdat er al te veel studenten in het skillslab aanwezig waren, dit niet gedaan 
te hebben.  
 
Om de theorie te bestuderen hebben veel studenten aangegeven de stations in groepjes 
uitgewerkt te hebben, waarbij ze de stations onderling verdeeld hebben. Elke student vatte een 
deel van de stations die mogelijk gevraagd konden worden samen. Na het samenvatten 
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wisselden de studenten de samenvattingen uit zodat de hele groep de samenvattingen van alle 
stations had en kon bestuderen.  
 
De studenten hebben ook veel gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde boeken, syllabi 
en hand-outs van colleges. Behalve om de theorie te leren hebben ze deze ook gebruikt bij het 
oefenen aan het dier. Bijvoorbeeld om op te zoeken hoe een bepaalde handgreep uitgevoerd 
moet worden. 
 
Ten slotte hebben studenten voor zover studenten op de hoogte waren van de beschikbaarheid 
van verschillende filmpjes waarop handelingen en handgrepen worden voorgedaan hebben ze 
hier gebruik gemaakt en vonden ze deze erg handig. Studenten die wel wisten dat de filmpjes 
bekeken konden worden konden deze niet altijd vinden, ook waren de filmpjes onvolledig. 
 
 
Beoordeling:  
Zoals in tabel 2 te zien is liggen de slagingspercentages van beide beoordelingsmethoden in 
vijf stations zeer dicht bij elkaar. Voor de stations anamnese en neurologie is het zo dat er op 
de specifieke checklist hoger gescoord is dan op de globale checklist. Voor de stations urine 
onderzoek, t-pol, slijmvliezen paard en thoraxpercussie paard is het omgekeerde het geval. 
Vanwege het gebruik van verschillende schalen was het helaas onmogelijk significante 
verschillende tussen de twee beoordelingsmethodieken te meten. Opvallend is ook dat de 
studenten veel lager dan de overige stations gescoord hebben op het station v.jugularis bij de 
hond. De studenten hebben in de focusgroep interviews en enquêtes aangegeven dat dit 
station te weinig in het onderwijs behandeld is. 
 
Behalve het verschil tussen de beide beoordelingsmethoden qua resultaten hebben we ook 
onderzocht hoe examinatoren over de beide beoordelingsmethoden denken en waarom. Veel 
examinatoren hadden een voorkeur voor de specifieke checklist omdat deze objectiever is dan 
de globale beoordeling, er een referentiekader van 10-20 studenten gevormd moet worden 
voor de globale beoordelingsmethode om eerlijk en gelijk te kunnen beoordelen en de globale 
checklist pas achteraf ingevuld kan worden in tegenstelling tot de specifieke checklist. 
 
De studenten in de focusgroepen hebben aangegeven graag door een combinatie van beide 
methoden beoordeeld te worden. Dit omdat ze de specifieke checklist te beperkt vinden, de 
globale checklist te subjectief en omdat ze vinden dat de beide methoden elkaar aanvullen. 
Verder hebben deze studenten aangegeven graag feedback op hun handelingen te ontvangen.  
 
Moment van toetsing: 
Voor beide beoordelingsmethoden geldt dat er geen significante stijging van de resultaten 
plaatsvindt gedurende de week. Hoewel in beide methoden een aantal dagdelen binnen een 
station een significante afwijking hebben t.o.v. de overige dagdelen. Deze afwijking kan 
zowel een beter als een slechter resultaat inhouden. In tabel 3 en tabel 4 is te zien wat de 
gemiddelde scores per station per dagdeel zijn, het aantal studenten waarover deze 
gemiddelden berekend zijn en ten slotte welk dagdeel er evt. significant afwijkt. 
Voor een betere indruk van deze resultaten zijn ook figuur 2 en figuur 3 toegevoegd. In deze 
figuren is te zien dat er geen duidelijke stijgende trends van de resultaten te zien is. 



12 
 

Vergelijking beoordelingsmethoden: 
 
Tabel 2: berekende afkappunten, slagingspercentages per beoordelingsmethode en station en totaal slagingspercentage per station. 
Station Afkappunt checklist Afkappunt globaal Aantal checklist Aantal globaal  Aantal/percentage 

geslaagden 
 

Respiratie 1,780*2+1,881=5,441 n.v.t. 28 waarvan 14 
geslaagd => 50% 

n.v.t.   14 geslaagd => 50% 

Urine 0,498*2+1,516= 2,512 2,961*2+6,722=12,644 83 waarvan 49 
geslaagd => 59% 

103 waarvan 89 
geslaagd=> 86,4% 

138 geslaagd => 64,5% 

Neurologie 1,863*2+6,497=10,169 3,338*2+9,842=16,518 121 waarvan 104 
geslaagd => 86% 

93 waarvan 76 
geslaagd =>81,7% 

180 geslaagd => 84,1% 

T-pol test 0,919*2+2,102=3,94 4,072*2+6,527=14,671 159 waarvan 121 
geslaagd => 76,1% 

55 waarvan 46 
geslaagd =>83.6% 

167 geslaagd => 78% 

Anamnese 0,941*2+2,442=4,324 2,168*2+2,748=7,084 112 waarvan 84 
geslaagd =>75% 

102 waarvan 65 
geslaagd=>63,7% 

149 geslaagd => 69,6% 

Productieve 
staat kip 

0,801*2+3,939=5,541 3,408*2+10,025=16,841 96 waarvan 80 
geslaagd => 83,3% 

118 waarvan 98 
geslaagd =>83.1% 

178 geslaagd => 83,2% 

Slvl paard 1,042*2+4,997=7,081 2,868*2+11,777=17,513 122 waarvan 89 
geslaagd => 73% 

91 waarvan 71 
geslaagd =>78% 

160 geslaagd => 74,8% 

Thorax paard 0,882*2+4,778=6,542 3,356*2+9,976=16,688 90 waarvan 66 
geslaagd => 73,3% 

124 waarvan 110 
geslaagd =>88,7% 

167 geslaagd => 78% 

V.jugularis 
hond 

1,477*2+3,097=6,057 2,595*2+12,131=17,321 109 waarvan 51 
geslaagd => 46,8% 

104 waarvan 48 
geslaagd => 46,2% 

99 geslaagd => 46,5% 

Abdomen 
hond 

1,133*2+4,040=6,306 2,521*2+11,985=17,027 90 waarvan 63 
geslaagd => 70% 

124 waarvan 87 
geslaagd =>70,2% 

150 geslaagd => 70,1% 

Gram 
kleuring 

0,884*2+3,190=4,958 1,978*2+4,129=8,085 112 waarvan 94 
geslaagd =>83.9% 

102 waarvan 85 
geslaagd =>83,3% 

179 geslaagd => 83,6% 
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Moment van toetsing: 
 
Tabel 3 eerste starten met titel; wat ga ik als lezer in deze tabel kunnen lezen* gemiddelde (standaard deviatie). N= het aantal studenten dat in 
een station door middel van de specifieke checklist beoordeeld is. In de kolom significantie is weergegeven of er significantie gebleken is uit 
ANOVA. 

Specifiek  Dagdelen        Totaal Significantie 

n 1  2  3  4  5  6  7  8    

Kip  95   13,13* 
(1,41)  

 12,25 
(2,14) 

 11,93 
(2,40) 

12,89 
(1,94)  

12,42 
(2,13)  

geen significant verschil tussen 
dagdelen  

Anamnese  112   7,98 
(2,08)  

9,61 
(1,86) 

 12,55 
(2,18) 

8,95 
(2,37) 

10,45 
(2,28)  

9,70 
(2,66)  

dagdeel 6 significant beter dan 
andere dagdelen, verder significant 
verschil tussen dagdeel 3 en 8  

Urine  83 8,55 
(3,00)  

  8,88 
(1,89) 

 8,06 
(2,48) 

7,76 
(2,20) 

 8,27 
(2,29)  

geen significant verschil tussen 
dagdelen  

Slijmvliezen  120 10,58 
(1,60)  

 10,96 
(2,03)  

12,84 
(1,77) 

13,10 
(1,66) 

12,07 
(2,11) 

11,86 
(2,07) 

 11,83 
(2,08)  

significant verschil tussen dagdeel 
1 en 5 en dagdeel 3 en 5  

Digestie  90  10,00 
(1,94)  

 12,17 
(1,78) 

 10,04 
2,89) 

 9,86 
(2,22)  

10,59 
(2,40)  

Significant verschil tussen dagdeel 
4 en andere dagdelen  

Circulatie  109  9,04 
(2,98)  

 7,47 
(2,34) 

 12,56 
(1,72) 

7,27 
(2,89) 

9,75 
(4,35)  

9,22 
(3,42)  

Significant verschil tussen dagdeel 
6 en andere dagdelen  

Neurologie  92  13,11 
(2,36)  

 14,48 
(1,47) 

 13,03 
(2,52) 

11,86 
(2,46) 

 13,10 
(2,40)  

significant verschil tussen dagdeel 
4 en 7  

t-pol  159  10,7 
(2,27)  

10,04 
(2,55)  

10,37 
(3,65) 

10,59 
(2,36) 

9,52 
(3,35) 

8,93 
(2,96) 

11,78 
(2,26)  

10,11 
(2,99)  

significant verschil tussen dagdeel 
7 en 8  

Thorax  72  10,33 
(1,86)  

12,16 
(2,63)  

  11,4 
(1,31) 

10,88 
(1,47) 

14,03 
(0,71)  

11,5 
(2,10)  

significant verschil tussen dagdelen 
8 en overigen m.u.v. 3  

Gramkleuring  112   11,02 
(3,74)  

12,48 
(2,21) 

12,50 
(1,87) 

13,15 
(2,90) 

13,63 
(1,92) 

12,31 
(2,92)  

12,69 
(2,60)  

geen significant verschil tussen 
dagdelen  

.
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Tabel 4: gemiddelde (standaard deviatie). N= het aantal studenten dat in een station door middel van de globale checklist beoordeeld is. In de 
kolom significantie is weergegeven of er significantie gebleken is uit ANOVA. 
 
Globaal   Dagdeel         Significantie  
 n 1  2  3  4  5  6  7  8  totaal   
Kip  118 18,26* 

(3,69)  
24,17 
(4,29)  

22,63 
(3,00) 

24,19 
(2,87) 

   19,96 
(4,07)  

      21,58 
(4,31)  

veel significante verschillen tussen 
dagdelen  

Anamnese  101 19,85 
(4,61)  

20,47 
(2,18)  

 17,56 
(5,20) 

13,59 
(2,69) 

15,6 
(2,27)  

  17,33 
(4,60)  

veel significante verschillen tussen 
dagdelen  

Urine  103 19,1 
(4,73)  

18,73 
(1,98)  

17,09 
(2,39) 

 18,91 
(3,80) 

16,44 
(3,58)  

  18,21 
(3,45)  

geen significant verschil tussen 
dagdelen  

Slijmvliezen  91  18,53 
(3,95)  

21,17 
(3,45)  

 19,28 
(1,93) 

21,5 
(2,91) 

  18,75 
(2,69)  

19,59 
(3,18)  

geen significant verschil tussen 
dagdelen  

Digestie  124 18,11 
(2,71)  

 18,45 
(3,89) 

 21,79 
(1,05) 

18,9 
(3,31)  

19,97 
(3,03) 

 19,55 
(3,30)  

dagdeel 5 wijkt significant af van 
dagdeel 1 en 3  

Circulatie  104 16,96 
(2,44)  

 17,17 
(2,67) 

 17,90 
(3,42) 

  18 
(4,64)  

17,47 
(3,25)  

geen significant verschil tussen 
dagdelen  

Neurologie  93  18,74 
(4.96)  

 21,48 
(4,68) 

 22,66 
(2,81) 

19,25 
(8,10)  

  20,86 
(4,67)  

significant verschil tussen dagdeel 1 
en 5  

T-pol  55  22,22 
(3,25)  

17,2 
(5,94)  

  25,92 
(3,57) 

  25,33 
(3,91)  

22,58 
(4,76)  

dagdeel 2 wijkt significant af van de 
overige dagdelen  

Thorax  124 17,96 
(1,97)  

 21,13 
(5,29) 

20,85 
(3,62) 

19,79 
(2,11) 

 20,44 
(2,92) 

22,71 
(3,06)  

20,23 
(3,44)  

dagdeel 1 wijkt significant af van 
dagdeel 3,4,5 en 8. dagdeel 5 en 8 
wijken significant af van elkaar.  

Gramkleuring  102 20,67 
(4,84)  

23,89 
(4,36)  

19,37 
(4,57) 

20,78 
(4,29) 

  22,67 
(2,83) 

20,54 
(6,99)  

21,17 
(4,88)  

geen significant verschil tussen 
dagdelen  
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Figuur 2: resultaten van de specifieke checklist per station, per dagdeel. Er is geen station 
waar een duidelijke stijgende trend te zien is.  

 
 
Figuur 3: resultaten van de globale checklist per station, per dagdeel. Er is geen station waar 
een duidelijke stijgende trend te zien is.  
 

 
 
 
Meerkeuzevragen enquêtes: 
Uit de enquêtes is gebleken dat zowel studenten als examinatoren erg positief over de OSCE 
denken. Op de meeste vragen is door zowel studenten als examinatoren gemiddeld tussen 3.5 
en 4 gescoord. Vragen over de relevantie, inhoud en doel van de OSCE werden in beide 
groepen gemiddeld hoger dan 4 gescoord. Zowel studenten als examinatoren vonden de 
OSCE niet te makkelijk. Op deze vraag scoorden beiden groepen gemiddeld rond 2.4. 
studenten vonden dat zij zich niet goed hadden voorbereid voor de OSCE. Zij scoorden 2.9 op 
de vraag of zij zich goed hadden voorbereid.  
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Open vragen enquêtes 
Op de vraag of studenten nog feedback hadden op een specifiek station werden vooral de 
volgende antwoorden gegeven.  
Het urine station was te lang en ook vonden een aantal studenten dit station niet helemaal 
duidelijk. Ook de t-pol test is zwaar bekritiseerd door de studenten omdat zij deze test nooit in 
het onderwijs hebben gehad. Hetzelfde geldt voor het onderzoek van de v.jugularis bij de 
hond. 
Ten slotte hebben een aantal studenten uit de groep waarbij het respiratie onderzoek bij de 
hond is getoetst aangegeven in deze feedback dat ze hier erg van geschrokken zijn en dit 
station erg moeilijk vonden doordat zij dit station niet meer voorbereid hebben. 
 
Positieve punten van de stationstoets waren volgens de studenten: 

1. Veelzijdigheid (44 opmerkingen) 
2. Goed oefenmoment (43) 
3. Weten wat je te wachten staat tijdens de echte stationstoets (33) 
4. Meetpunt van kennis en vaardigheden niveau (30) 
5. Het gevoel meerdere kansen te hebben (13) 

Andere genoemde onderwerpen zijn: leuke, spannende en leerzame ervaring, goede sfeer, 
logistiek, eerlijke en objectieve toetsmethode en gestimuleerd worden tot studeren.  
 
Verbeterpunten voor toekomstige stationstoetsen zijn:  

1. Wisselen van stations (25) 
2. Tijdsindeling (24) 

Hierbij werd zowel meer tijd per station als minder tijd per station aangegeven. 
3. Meer oefenmogelijkheden (18) 
4. Ruimere openingstijden skillslab(15) 
5. Feedback (24) 

Andere onderwerpen die volgens de studenten beter kunnen zijn o.a.: meer diersoorten in de 
stationstoets, snellere informatievoorziening, interactie met docenten tijdens de stationstoets 
en ten slotte had een aantal studenten liever een geluidssignaal met een lager volume gehad en 
verschillende signalen voor het begin en eind van een station.  
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Discussie: 
 
Hoewel de studenten de OSCE serieus genomen hebben ondanks dat deze formatief was kan 
er toch een vertekend beeld m.b.t. hun leergedrag ontstaan zijn. Dit omdat er rondom de 
OSCE ook summatieve toetsen waren. Zij hebben hun prioriteiten bij deze toetsten gelegd 
met als gevolg dat ze niet of minder voor de OSCE gestudeerd hebben dan ze gedaan zouden 
hebben als deze wel had meegeteld. 
 
Tijdens deze pilot hebben de docenten de beoordelingen ingevuld zonder enige instructies 
vooraf. Voor een summatieve toets zou dit wel moeten gebeuren. Voor de validiteit is het erg 
belangrijk dat alle docenten op dezelfde wijze beoordelen en op dezelfde aspecten letten. Een 
ander belangrijk voordeel van voorlichting vooraf is dat examinatoren zich op de handelingen 
kunnen focussen in plaats van op de checklist (13) Vooral bij de globale beoordelingen 
hebben veel docenten gezegd dat ze eerst een aantal studenten moesten beoordelen om “een 
referentiekader te vormen”. Ook in de enquêtes is dit door meerdere docenten aangegeven.  
 
Tijdens de pilot van december hebben docenten de beoordelingen van hun station handmatig 
ingevoerd. In de toekomst kan dit mogelijk met handheld computers. De data kan dan direct 
door de examinator in het station ingevoerd worden in een handheld computer, wanneer de 
student alle stations doorlopen heeft kan hij/zij direct complete feedback over de OSCE 
ontvangen. Verwerken van OSCE gegevens is op deze manier dus veel minder 
arbeidsintensief en tijdrovend (27). 
 
Hoewel uit de resultaten gebleken is dat er geen significante stijging van de resultaten is 
gedurende de dagen en meerdere dagen dezelfde stations dus wat betreft de resultaten goed 
mogelijk is moet er toch overwogen worden de stations per dag of dagdeel te wisselen. Dit 
omdat het niet wisselen van stations ongewenst studeergedrag induceert. Studenten gaan 
gericht de tien getoetste stations leren wat een zeer kwalijke zaak is. Het doel van de 
opleiding diergeneeskunde is het opleiden van goede dierenartsen en niet het stimuleren van 
het selectief studeren van studenten voor tentamens. In de praktijk zullen de studenten alle 
vaardigheden moeten beheersen en niet alleen de getoetste stations. Hoewel er tijdens deze 
pilot voor gekozen is een selectie aan mogelijk getoetste stations te maken zullen studenten 
bij summatieve OSCE’s om bovenstaande reden dan ook alle onderdelen van de klinische en 
aanvullende diagnostiek moeten bestuderen.  
Een andere reden om stations te wisselen is dat studenten in de focusgroepen hebben 
aangegeven het gevoel te hebben dat studenten die de eerste dag getoetst worden benadeeld 
worden ten opzichte van de studenten die de OSCE op een latere dag doorlopen. Hoewel zij 
ook denken uiteindelijk qua kennis en vaardigheden op een hoger niveau zitten, hebben zij het 
gevoel in kortere tijd meer te moeten studeren dan studenten die de OSCE op een later tijdstip 
doorlopen.  
 
Wanneer een student na afloop van een OSCE feedback ontvangt moet deze aan de volgende 
voorwaarden voldoen om het juiste effect ermee te bereiken: 

• De feedback moet over specifieke problemen gaan i.p.v. generalisatie 
• De feedback moet over beslissingen en handelingen gaan i.p.v. over aangenomen 

intenties of interpretaties 
• Het moet gerelateerd zijn aan gedragingen die wel verbeterd kunnen worden 
• Het moet niet onverwacht zijn voor de student 
• De informatie waar feedback op gegeven wordt moet uit eerste hand en objectief zijn 
• De timing moet goed zijn. Het beste is direct wanneer de student de handelingen nog 

vers in het geheugen heeft zitten (28). 
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Tijdens deze pilot hebben we de studenten geen feedback gegeven na afloop van een station. 
Dit omdat wij van mening zijn dat feedback geven alleen maar goed is als dit op de juiste 
manier gebeurt en docenten hier de juiste voorlichting/training over moeten krijgen. 
Alleen de groep die het verrassingsstation moest doorlopen heeft feedback in dit station 
gehad. Dit omdat de betreffende docente wilde dat de studenten behalve een schrikervaring 
ook nog wat kennis opdeden in dit station. Zij heeft de studenten feedback gegeven aan de 
hand van de checklist. Ze heeft de studenten verteld wat ze goed gedaan hebben, fout gedaan 
hebben (en hoe dit dan wel moest) en wat ze vergeten zijn uit te voeren.  
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Conclusie: 
 
Stationstoets: 
Uit de pilot is gebleken dat het goed mogelijk is een OSCE te organiseren voor een geheel 
cohort studenten. Wel moeten er een aantal aanpassingen gemaakt worden voor de toets 
summatief gebruikt kan worden.  
 
Het leergedrag van veterinaire bachelorstudenten: 
De studenten passen hun studeergedrag aan het moment waarop zij de OSCE doorlopen aan. 
Studenten die de OSCE op dinsdag doorlopen hebben zijn een paar dagen van te voren 
begonnen met het bestuderen van de gehele lijst met mogelijk gevraagde stations. Studenten 
die de OSCE later doorlopen hebben, hebben gewacht tot zij wisten welke stations er getoetst 
werden en alleen deze stations bestudeerd. Enkele studenten zijn al het gehele jaar de 
handelingen aan het oefenen.  
Methoden waarop de studenten zich voorbereid hebben op de OSCE zijn: oefenen op (eigen) 
dieren, een aantal stations samenvatten, deze ruilen met medestudenten en vervolgens 
bestuderen, bestuderen van door de faculteit beschikbaar gestelde theorie, bekijken filmpjes 
en oefenen in het skillslab. 
 
Beoordeling: 
Bij vijf stations was er geen verschil in slagingspercentages tussen de verschillende 
beoordelingsmethoden. Bij vier stations is het slagingspercentage een aantal procenten hoger 
bij de globale beoordelingsmethode. Bij een station is het slagingspercentage een aantal 
procenten hoger bij de specifieke beoordelingsmethode. Door verschillende schalen van de 
beoordelingsformulieren hebben we niet kunnen vaststellen of deze verschillen significant 
zijn of niet.  
Docenten hebben een voorkeur voor specifieke checklists om studenten te beoordelen. 
Studenten willen bij voorkeur door middel van een combinatie van beide. 
 
Moment van toetsing: 
Bij zowel de specifieke als de globale beoordelingsmethode is er geen significante stijging 
van slagingspercentages gedurende de week. Hoewel de meeste stations een significant 
afwijkend dagdeel hebben is er geen stijgende trend te zien.  
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Bijlage 1: specifieke checklist station slijmvliezen paard. 

 
Beoordelingsformulier: 

Naam examinant:     Naam examinator:  
Studentnummer: 
 
Titel stationstoets: 
AO slijmvliezen paard 
 
Checklist 
 
Slijmvliezen 
 

Voldaan Gedeeltelijk 
voldaan 

Niet 
voldaan  

 

□ □ □ Heeft niet te lange vingernagels  
□ □ □ Beoordeelt de slijmvliezen in de juiste 

volgorde: sclera, conjunctiva, neus, mond 
□ □ □ Beoordeelt de slijmvliezen beiderzijds 
□ □ □  Brengt sclera in beeld zonder hoofd te roteren 
□ □ □  Gebruikt juiste handgreep bij inspectie 

conjunctiva en 3e ooglid 
□ □ □  Gebruikt juiste handgreep bij inspectie 

neusslijmvlies 
□ □ □  Fixeert paard aan bovenlip voor inspectie 

mondslijmvlies 
□ □ □  fixeert tong via lagen en steunt de hand af 

aan mondhoek 
□ □ □ Rapporteert bij elk onderdeel kleur, 

vochtigheid, bloedingen / laesies 
□ □ □ Bepaalt crt aan mondslijmvlies 

 
Globale score                 Toelichting / feedback 

□ onvoldoende 

□ twijfelachtig 

□ voldoende 

□ goed 

□ uitstekend 

 
 

 
Handtekening examinator: 
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Bijlage 2: globale checklist station slijmvliezen paard. 
 
AO slijmvliezen paard: 
 
Omgang met het dier (veiligheid mens/dier, respect voor het dier, zorgvuldigheid) 
 
Zeer slecht     Voldoende     Excellent 
 

1  2  3  4  5 
_____________________________________________________________________ 

 
Sociale vaardigheden (communicatie met eigenaar en/of andere aanwezigen) 
 
Zeer slecht     Voldoende     Excellent 
 

1  2  3  4  5 
_____________________________________________________________________ 
 
Technische uitvoering (correctheid van handelingen/gestelde vragen) 
 
Zeer slecht     Voldoende     Excellent 
 

1  2  3  4  5 
_____________________________________________________________________ 
 
Structuur en volgorde van de procedure 
 
Zeer slecht     Voldoende     Excellent 
 

1  2  3  4  5 
_____________________________________________________________________ 
 
Benoemen/verslagleggen bevindingen (volledigheid, duidelijke mondelinge/schriftelijke 
vastlegging) 
 
Zeer slecht     Voldoende     Excellent 
 

1  2  3  4  5 
_____________________________________________________________________ 
  
Hygiëne en netheid (werkt schoon en laat de ruimte netjes achter) 
 
Zeer slecht     Voldoende     Excellent 
 

1  2  3  4  5 
_____________________________________________________________________ 
  
Globale score student 
 
Onvoldoende  Twijfelachtig     Voldoende     Goed  Uitstekend 
 

1  2  3  4  5 


	Slijmvliezen

