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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: RA-1 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 16-05-2017   

Coördinatoren zijn erg te spreken over de studenten. De 
studenten zijn erg actief. Verder zijn de ervaringen met het BB 
discussion board dat per week werd bijgehouden voor 
inhoudelijke vragen van studenten goed. 
 
 
 
 

Coördinator(en): Judy van Es en Jan Aten  
Docenten: Ed van Bavel, Frans Hochstenbach, Bianca Blom, 

Janine Nellen, Glenn Dumont, Boris Bleijlevens 
 

Studenten JvT/SR: 3 studenten van de JVT jaar 1, Jolien van Dorth 
(commissaris onderwijs MFAS), Mike Keizer (SR) 

 

Hoofd Bachelor: Gabor Linthorst (voorzitter)  
OC: Eddy Wierenga en Jelmer van Lieshout  
Onderwijssupport: Yvonne Lunes (verslag), Ulla Remer, Gerard Spaai  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
Tijdens de RA-1 eindtoets was toiletbezoek niet toegestaan. Mogelijk dat een 
deel van de studenten mede daardoor geen tijd heeft genomen om direct na 
afloop van de toets de evaluatieformulieren in te vullen. 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Betrokkenheid coördinatoren (ook tijdens storing BB). 
2 Practica werden gewaardeerd. 
3 Duidelijke ZSO’s. 
4 Discussion board werd goed bijgehouden. 
5 Blok zat goed in elkaar. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Studielast wordt als ongelijk verdeeld over de 
weken ervaren. Totale belasting per week 
klopt wel, maar sommige opdrachten kosten 
meer tijd en worden dan zwaar(der) ervaren. 

Aan de hand van evaluatie van ZSO’s en van het 
gehele blok opnieuw de verdeling van studielast 
overwegen, inclusief die van AV en PO onderwijs. 
Sommige ZSO’s zullen mogelijk geschrapt moeten 
worden, andere zullen vereenvoudigd moeten 
worden, weer andere zullen over meer tijd gespreid 
moeten worden. Er zal ook gekeken worden in 
hoeverre het concept van het koppelen van het 
onderwijs aan ziektebeelden wat meer losgelaten kan 
worden zodat de arbeidsintensieve ZSO’s niet allemaal 
in 1 week hoeven. Wat betreft het histopathologie 
onderwijs  zal gekeken worden of er  in WDD-1  een 
duidelijker fundament gelegd kan worden waardoor 
we er in RA-1 makkelijker op kunnen voortbouwen.. 
Voor het komend jaar wederom maar meteen bij de 
start van de module studenten vragen ZSO’s te 
evalueren. 

Blok- en av-po-
coördinatoren 

2 

2 Studenten geven aan te weinig ijkmomenten 
te hebben om hun vorderingen in de 
studiestof te monitoren. Anderzijds werd door 
studenten weinig gebruik gemaakt van de 
responsiebijeenkomsten . Ook TBL applicatie 
sessies, werkcolleges en practica waarin op  
toepassingsniveau geoefend kan worden, 
worden niet door alle studenten bezocht.  
Studenten zouden het fijn vinden als tijdens 
deze bijeenkomsten ook/meer aandacht 
besteed wordt aan 
tentamenvoorbereiding/stof. 

Per ZSO beoordelen of de daarin opgenomen wijze 
van zelfevaluatie toereikend is (studenten bij 
betrekken) en kan worden verbeterd. Tijdens het blok 
het belang van de responsiebijeenkomsten steeds 
onder de aandacht brengen: hier kan feedback 
worden gevraagd en gegeven, ook vragen die op het 
discussion board onbeantwoord blijven, worden hier 
behandeld.  
 

Blokcoördinatoren samen 
met de betreffende 
kerndocenten, JVT. 

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 Specifieke ZSO’s erg wisselend gewaardeerd. 
E-learnings en ZSO’s week 2 werden goed 
beoordeeld. ZSO’s die wat langer duurden 
werden als zwaar ervaren.  
 

ZSO’s die erg wisselend beoordeeld zijn in een 
kleinere groep met een aantal studenten nog eens 
bestuderen, waarbij met name aandacht voor balans 
studiebelasting in relatie tot niveau van ZSO zal zijn. 
Het doel is en blijft zoveel mogelijk op 
toepassingsniveau onderwijs aan te bieden en dan 
ook op dat niveau te toetsen. ZSO’s zullen om dit te 
kunnen bereiken wat anders ingericht worden. 

Blokcoördinatoren samen 
met de betreffende 
kerndocenten 

2 

4 Samenhang tussen ziektebeelden (hidden 
curriculum) niet voor alle studenten duidelijk. 
 

Opnieuw kijken of we dat beter kunnen uitleggen in 
introductiecollege en daar tijdens het blok op 
teruggrijpen. 
Ook meer aandacht voor verband met OVV1 en 
WDD1, en na RA1 volgend CMI1 en RA2. 

Blokcoördinatoren/Hoofd 
Bachelor 

2 

5 Slechts 56% van de studenten is geslaagd; 
kennisvragen zijn overwegend goed gemaakt, 
toepassingsgerichte vragen minder goed. De 
toetsen worden als zwaar/moeilijk ervaren.  

We zullen opnieuw kijken naar de relatie tussen het 
onderwijs en het  Blooms niveau van de leerdoelen en 
daar  studenten duidelijker over informeren (b.v. door 
aan te geven dat in TBL,  practica en WC op 
toepassingsniveau geoefend wordt). 

Blokcoördinatoren met 
kerndocenten. 

2 

6 De OC constateert dat het niveau van de 
deeltoets was lager dan dat van de eindtoets 
en is door studenten  als onvoldoende 
representatief ervaren. 

Afgesproken wordt het niveau van de deel- en de 
eindtoets op elkaar aan te laten sluiten. Ook in de 
deeltoets worden vragen op toepassingsniveau 
opgenomen om de studenten optimaal te kunnen 
laten presteren op de eindtoets. 

Blokcoördinatoren/Hoofd 
Bachelor 

2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 In RA1 moeten veel concepten van 
basiswetenschappen worden geïntroduceerd.  

In voorgaande blokken OVV1 en WDD1 een aantal van 
de basisconcepten met meer nadruk (d.w.z. tijd voor 

Hoofd Bachelor en 
coördinatoren van jaar 1 in 

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) 

 

* 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) 

 

 

 

 

 

 ZSO’s en bijbehorende introductie en feedback) 
introduceren. 

onderling overleg. 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Bijhouden van aanwezigheid verplichte 
(kleinschalige) onderwijsonderdelen en het 
inzetten van vervangende opdrachten of 
regelen van inhaalmomenten is te omslachtig 
om bij de coördinatoren neer te leggen. 
 

Alleen onderwijs verplicht stellen waarin 
vaardigheden of kennis wordt geboden die de student  
niet op een andere manier kan verkrijgen.  
Ander onderwijs niet meer verplichten, maar wél heel 
duidelijk maken dat het onderwijs op niveau zal 
worden getoetst. 

Hoofd Bachelor en 
coördinatoren i.o.m. 
betreffende docenten 

2 

2 TBL-applicatiesessie valt niet in te halen. 
Vervangende opdrachten hiervoor nakijken is 
teveel werk voor docenten. 
 

TBL-applicatiesessie niet verplicht stellen. Sessie zo 
inrichten dat het voor studenten als een gemiste kans 
wordt ervaren als ze niet aanwezig zijn om op 
toepassingsniveau te komen. 

Hoofd Bachelor en TBL-
docenten 
 
 

2 
 
 
 

3 Deadlines van AV- en PO-onderwijs 
onvoldoende afgestemd met blokonderwijs. 

Coördinatoren blokonderwijs en coördinatoren AV, PO 
stemmen studielast  blokonderwijs en deadlines AV en 
PO beter met elkaar af. 

Coördinatoren blok en 
coördinatoren AV, PO 

2 
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Hartelijk dank voor jullie actieve inzet bij de evaluatie van dit blok. In het algemeen werd het blok en daarbij de inzet van docenten en coördinatoren 
positief gewaardeerd. Punten van aandacht voor verbetering zijn met name de studielast van ZSO’s en de verdeling van de studielast over het blok, waarbij 
ook gelet moet worden op de relatie met het AV en PO-onderwijs. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 Jan Aten en Judy van Es 


