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Templates (Verdana bold 26)

Foto’s

De template is opgemaakt op basis van de facultaire
kleuren zoals ze op de UU website zijn gebruikt.
Hoofdkleur is paars. Het formaat is A0.
(Verdana Bold 22 pt) qua font wordt geatficeerd niet
kleiner te gaan dan dit, ivm de leesbaarheid van de
poster. Groter kan uiteraard wel.

Zorg bij het gebruik van foto’s voor voldoende resolutie. Een
goede richtlijn is minimaal 150 dpi op het uiteindelijke
formaat.

Lay out (landscape)
Kies voor een optimale leesbaarheid voor 3 kolommen (24
cm breed) of 2 kolommen (36,5 cm breed). (Verdana 22 pt)

Achtergrond
Er is een toenemende interesse in competency-based
veterinair onderwijs op de klinische werkvloer1
EPA’s kunnen de transparantie aangaande de vaardigheden
en competenties van een student vergroten en bijdragen aan
veiligheid en hoge kwaliteit patientenzorg2, 3
Het doel van dit project is om te evalueren hoe een
competentiegericht toetsprogramma o.b.v. EPAs functioneert
Methode
Procedure
Vaststellen en valideren van EPAs voor de masteropleiding
landbouwhuisdieren
Inbedden in bestaande beoordelingsformulieren en het
portfolio
Koppelen aan het veterinaire competentieprofiel
Het toepassen van de EPAs op de klinische werkvloer

Figuur 1: Zoek de veterinaire “Het managen van…..’

Deelnemers
Minipilot
3 studenten, 3 docenten
Pilot
60 studenten, 10 docenten
In progress…
Eerste gebruikerservaringen
Studenten zien er de voordelen van in om beoordeeld te
worden op één specifieke EPA
Kwaliteit van de feedback hangt af van de feedbackgever,
daar hebben de EPAs geen invloed op
Take home message
Het lijkt mogelijk om EPAs te integreren in een
competentiegericht toetsprogramma. Echter blijft de
kwaliteit van de feedback een heikel punt.

Tabel 1: Koppeling tussen het veterinaire competentieprofiel en de verschillende EPAs
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