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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Canon van de Psychologie 
Jaargang: 2015-2016 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 6-7-2016   
Coördinator(en): Marcel Fabriek  
Docenten:   
Studenten JvT/SR: Sanne Wilbret (JVT 1), Jennifer van Daalen (JVT 1), 

Remy Petersen (MFAS), Jolien van Dorth (MFAS) 
 

Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck  
OC: Pepijn Bakker  
Onderwijssupport: -  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 De colleges worden gegeven door experts van een bepaald gebied. 
2 Het onderwijs is goed georganiseerd en er is goed contact met coördinatoren.  
3 De voorbeeldvragen voor het tentamen worden gewaardeerd.  
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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 opkomst bij de colleges was 
erg laag.  De studenten geven 
aan dat de hoorcolleges van 
laag niveau zijn, zelf door de 
slides heen gaan is voldoende 
om het tentamen te halen. Toch 
zijn er veel mensen gezakt.  
De coördinatoren denken dat 
het vak niet erg serieus 
genomen wordt en dat er 
bepaalde vooroordelen heersen 
die ervoor zorgen dat de 
studenten pas laat beginnen 
met leren.  
 
 

Hetgeen de docent vertelt komt 
overeen met wat er op de 
powerpoint staat. Dit is een 
bewuste keuze van de docenten. 
De concurrentie met de grote 
blokken maakt ook dat studenten 
minder aandacht aan canon van 
de psychologie besteden. In 
Curius+ was er helaas geen 
mogelijkheid om het onderwijs 
meer te concentreren.   
 
In Epicurus zullen er geen of heel 
weinig hoorcolleges zijn voor dit 
vak. Er zal gestreefd worden naar 
kennisclips waarin onderwerpen 
uit de psychologie worden 
gerelateerd aan een blok. Het 
moet worden meegenomen 
binnen een thema.  
 
Daarnaast zal er samengewerkt 
worden met de vervanger van 
KKLO. In het klinisch redeneren 
wordt zo een breder perspectief 
gevonden.  
 
In Epicurus wordt een volledig 

  3   
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consult door de student gedaan 
wat beoordeeld wordt. Hier zal 
ook de beoordeling van medische 
communicatie in verwerkt 
worden. 
 
Er wordt gedacht om een 
keuzevak te organiseren om de 
studenten die geïnteresseerd zijn 
de kans te geven zich te 
verdiepen.  

5 De verwachting van de 
studenten kwam niet overeen 
met het tentamen. Uit sommige 
colleges werden veel vragen 
gesteld en andere colleges 
helemaal niet.  
 
 

De coördinator geeft aan dat 
bepaalde begrippen in meerdere 
colleges voorkwamen, deze zijn 
daarom ook uitgebreider 
getoetst.  
 
Het is in algemene zin een 
aandachtspunt om studenten te 
laten zien hoe de verdeling van 
onderwerpen in tentamens is. In 
Epicurus zal duidelijk aangegeven 
worden wat als verwachte kennis 
beschouwd wordt en waar vragen 
vandaan komen. 

  3   

6 Het slagingspercentage is 70%, 
normaal is dit minstens 90%.  

Dit is zorgelijk omdat dit cohort 
nominaal hun bachelor moet 
afronden en anders opnieuw zal 
moeten starten in Epicurus. Dit 
cohort zal hierom goed gevolgd 
worden.  
 

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

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

7 Studenten geven aan dat er een 
verschil is tussen de stof uit de 
colleges en het boek.  

Dit is een bewuste keus van de 
coördinatoren en staat 
aangegeven op Blackboard. Het 
zou dubbelop zijn om de stof van 
het boek ook extra aandacht te 
geven in de colleges. In de 
colleges worden de thema’s uit 
het boek op een andere manier 
belicht.  

  3   

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

[actor] 
Uitvoering 
[actor] 

Prio* Monitoring 
actie 
[actor en deadline] 

Monitoren effect 
[actor en instrument] 

1 De evaluatieformulieren zijn 2 
dagen van tevoren naar de 
jaarvertegenwoordiging 
gemaild. De JVT geeft aan dat 
dit te laat is voor een goede 
voorbereiding.  

Er is niemand van CEBE aanwezig 
om een toelichting te geven.   

CEBE OS 1 Eerstvolgende 
evaluatiegesprek 

Eerstvolgende 
evaluatiegesprek 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten,  
 
Dank voor jullie feedback. In de nieuwe bachelor komt de Canon niet terug. In Epicurus wordt kennis uit de psychologie gekoppeld aan het onderwijs in de 
blokken en lijnen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marcel Fabriek en Mirjam Sprangers 
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