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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 1.5 De drie dimensionale mens 
Jaargang: 2015-2016 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 19-02-2016  Al het eerstejaars onderwijs wordt dit jaar voor de laatste keer 

gegeven. De evaluatie van het onderwijs komt daardoor niet 
meer direct ten goede aan verbetering van het onderwijs in een 
volgend studiejaar. Toch worden er punten besproken die in de 
verdere ontwikkeling van de nieuwe bacheloropleiding 
meegenomen kunnen worden. De focus van de 
evaluatiegesprekken van de eerstejaars onderwijseenheden 
zullen daarom meer op de overstijgende/algemene zaken 
focussen. 

Coördinator Drs. K. H. de Jong is niet aanwezig.  
 

Coördinator(en): Drs. S. Kolkman   
Docenten:   
Studenten JvT/SR: JvT 1, Arjen Meeuwisse (SR)  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck  
OC: Ronald Wilders  
Onderwijssupport: Tetje Timmermans  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 De studenten zijn erg enthousiast over dit blok en het wordt als zeer goed ervaren. 
2 Bij het bespreken van de oefentoets zaten er fouten in het gedeelte over nucleaire geneeskunde. 
3 De snijzaalpractica waren nuttig en de hulp van studentassistenten was goed. Soms was iets meer begeleiding gewenst. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief 

[actor] 
Uitvoering 
[actor] 

Prio* Monitoring 
actie 
[actor en deadline] 

Monitoren effect 
[actor en instrument] 

1 De oefentoets voor radiologie 
was onduidelijk en bevatte 
fouten. Het ging vooral mis bij 
de het gedeelte nucleaire 
geneeskunde.  
 

De coördinator heeft de docente 
vaker gevraagd ernaar te kijken, 
maar dat heeft de docente niet 
gedaan. 
In de nieuwe bachelor zullen de 
twee afdelingen radiologie en 
nucleaire geneeskunde 
samengevoegd worden.  

  3   

2 De radiologie colleges over het 
gedeelte nucleaire geneeskunde 
waren soms onduidelijk. 
 
De embryologiecolleges waren 
erg goed en duidelijk. 

In de nieuwe bachelor worden de 
twee afdelingen radiologie en 
nucleaire geneeskunde 
samengevoegd. 

  3   

3 De cursor verschoof bij de 
radiologietoets. 

Drs. Kolkman gaat alles zelf 
nakijken en zorgen dat het goed 
komt. 

  3   

4 Anatomie in dit blok was erg 
goed. De practica op snijzaal 
waren leerzaam en scoorde heel 
hoog. Ook de 
studentassistenten waren 
behulpzaam. Toch was er soms 
meer begeleiding op snijzaal 
gewenst. 

   3   

5 Er zaten kleine foutjes in de 
COO’s van radiologie, maar dat 
werd in de nabespreking 

De kleine foutjes in de COO’s 
werden meteen aangepast door 
Drs. Kolkman als ze waren 

  3   
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* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= Voor aanvang onderwijs 15-16, 3= langere termijn/bachelor herziening 

 

meteen verbeterd en naar de 
coördinator gemaild. 
 
 

opgemerkt. 

6 Sommige studenten vonden de 
werkdruk te hoog. 

   3   

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
 
….. 
 
 
 
 
 


