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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Voortplanting & Ontwikkeling Blok 2.1 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 19 december 2016  Aangezien dit onderwijs dit studiejaar voor het laatst gegeven 

is, zal bij de blok inhoudelijke verbeterpunten vooral  gekeken 
worden in hoeverre deze relevant zijn voor Epicurus of voor jaar 
3 Curius+. 

Coördinator(en): Rik van Lunsen & Petra Habets (afwezig i.v.m. ziekte)  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: JVT, MFAS, SR  
Hoofd Bachelor: afwezig  
OC: Ronald Wilders  
Onderwijssupport: Tetje Timmermans, Yvonne Lunes (verslag)  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
Lage respons evaluatie (31%). Hiervoor valt geen duidelijke reden aan te geven.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Embryologie practica waren heel zinvol, mede vanwege de kleinschaligheid.  In Epicurus zitten helaas  maar twee ipv vier practica embryologie;  de 

practica in Epicurus hebben  een andere, minder schoolse, opzet.  
2 De vele patiëntcolleges waren nuttig.  
3  
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Feedback scoort relatief laag; zie opmerkingen 
in PDCA rapportage van afgelopen jaar.  
Volgens JVT heeft de lage score voor feedback 
met name betrekking op de leervragen. 
Studenten missen directe feedback op de 
leervragen. Responsiecollege is hiervoor 
bedoeld, maar daar werd weinig gebruik van 
gemaakt. 
Voorstel van de JVT is dat coördinatoren op BB 
vragen welke leervragen studenten het meest 
lastig vonden en deze vragen tijdens de 
responsiecolleges te behandelen. Coördinator 
geeft aan dat dit strijdig is met het 
onderwijskundige uitgangspunt dat studenten 
zelf een antwoord moeten vinden op 
leervragen, door zelf/in groepjes aan de slag 
te gaan met de stof. 
Coördinator geeft aan dat opviel dat BB weinig 
gebruikt werd door studenten om te 
communiceren met coördinatoren. 

JVT zal het gebruik van BB als communicatiemiddel 
tussen studenten en coördinatoren wat meer te 
promoten onder studenten. Vooral als er via social 
media veel vragen worden gepost door studenten 
over de leervragen.   

JVT 1 

2 De beoordelingscriteria van de BPT scoren 
relatief laag. Toets was vrij gemakkelijk. 
Slagingspercentage BPT was hoog. Er werden 
veel vragen uit eerdere bonuspunttoetsen 
gebruikt. Dit is voor studenten niet 
motiverend. Wat de precieze reden is van de 
lage score van de beoordelingscriteria is niet 
duidelijk. 

  4 

3 Bepaalde aspecten van het onderwijs, die door Bespreken met hoofd Epicurus. HB 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) 

 

studenten goed gewaardeerd en als zeer 
zinvol worden ervaren (zie ook de best 
practices hierboven), komen in Epicurus niet 
terug. 

4 Studenten vonden het niveau van bepaalde 
colleges wat laag, terwijl de 
moeilijkheidsgraad van de tentamenvragen 
die betrekking hadden op de in deze colleges 
behandelde stof weer wat hoog ervaren werd. 
JVT heeft geen concrete voorbeelden hiervan. 

  4 

5  
 

   

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Feedback scoort relatief laag; zie opmerkingen 
in PDCA rapportage van afgelopen jaar.   

Coördinatoren voor wie dit relevant is geven van te 
voren duidelijk richting studenten aan dat tijdens 
responsiecolleges ruimte is om de leervragen te 
behandelen.  

HB 1 

2  
 

   

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Lage respons evaluatie (31%).  Hiervoor valt 
geen duidelijke reden aan te geven. 

Samen met JVT studenten jaar 2 en 3 motiveren om 
evaluatieformulieren in te vullen, omdat dit belangrijk 

CEBE 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) 

 

is i.v.m. verbeterpunten relevant voor het onderwijs 
van jaar 3 Curius+ en Epicurus. 

2 De herkansing van blok 2.1 is op 10 januari 
2017 ingepland, een periode waarin ook juco’s 
plaatsvinden. Dit is niet praktisch. Roostering 
is hier al op gewezen. 

Studenten die zich hebben opgegeven voor de 
herkansing en dan ook juco’s lopen via een bericht op 
BB en per e-mail verzoeken met de begeleider van het 
betreffende juco te regelen dat ze op 10 januari iets 
eerder weg kunnen, zodat ze op tijd kunnen zijn voor 
het hertentamen.  

CEBE 1 

3  
 

   

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Dank voor jullie feedback. De aandachtspunten voor Epicurus en jaar 3 van Curius+ zullen door het Hoofd Bachelor worden meegenomen. 
Wij wensen jullie veel succes met jullie verdere studie en we komen elkaar vast weer tegen. 
Jullie waren een erg prettig cohort om onze laatste keer blok 2.1 mee te mogen delen! 
 
Groet, 
Rik & Petra 
 
 
 
 
 
 
 


