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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Farmacologie & farmacotherapie 
Jaargang: 2015-2016, jaar 1, 2, 3 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 6-7-2016   
Coördinator(en): Glenn Dumont  
Docenten:   
Studenten JvT/SR: Anne Hoekman (JVT 1), Jennifer van Daalen (JVT 1), 

Shahla Ajoebi (JVT 1), Chessety Kroeze (JVT 2), Pieter 
Taselaar (JVT 3), Georgina Balm (JVT 3), Jolien van 
Dorth (MFAS), Remy Petersen (MFAS), Arjen Meewisse 
(SR), Jade van Meegen (SR),  

 

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 manier waarop de nieuwe coördinator zijn lessen geeft wordt gewaardeerd. Dit komt met name doordat er veel interactie is.  
2 De manier waarop Dumont als coördinator optreed en communiceert met de studenten is goed. Hij staat daarnaast ook erg open voor feedback. 
3 Het is heel fijn dat er snel een oplossing is gekomen voor het verschil in aantal punten die studenten dachten te kunnen behalen en die er uiteindelijk 

behaald zijn. In eerste instantie zijn alle punten vermenigvuldigd met factor 3.3, sommige studenten voelden zich hierdoor echter gedupeerd. Er is in 
overleg met de SR en JVT 2 een extra herkansing georganiseerd in februari. Hier is veel gebruik van gemaakt.  
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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 Er is een zeer laag cijfer gegeven 
voor het blok (rond de 5 bij jaar 
2 en 3). 

De studenten geven aan dat dit 
cijfer komt uit een gevoel van 
frustratie door de chaotische 
situatie aan het begin van het 
studiejaar. Daarnaast speelt ook 
de verandering van focus van de 
tentamenvragen mee.  
De ontevredenheid is gedurende 
het jaar wel verminderd.  
Dit kan misschien opgelost 
worden door meer 
zelfstudieopdrachten en e-
learnings.  

CO CO 2 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 

2 De farmacologie vragen bij het 
tentamen van blok 3.5 waren 
anders dan de studenten 
verwacht hadden. De studiestof 
sloot voor gevoel van de 
studenten niet aan. De 
studenten waren verrast.  

De coördinator geeft aan dat de 
vragen wel onder de studiestof 
vielen maar dat de keuze achteraf 
gezien ongelukkig was. Hier is bij 
de herkansing wel rekening mee 
gehouden.  

CO CO 2 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 

3 De JVT geeft aan dat er 
onduidelijkheid is over de 
vraagstelling bij open vragen 
van farmacologie. Er staat 
aangegeven hoeveel punten er 
per vraag behaald kunnen 
worden, maar het is onduidelijk 

De coördinator zal dit in de 
toekomst expliciteren.  

CO CO 2 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 
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uit welke delen het antwoord 
dan moet bestaan.  

4 Voor het derde jaar waren er 
uiteindelijk 8 punten minder te 
behalen dan aan het begin van 
het jaar aangegeven is (57 ipv 
50).  
 
 

De coördinator geeft aan dit erg 
vervelend te vinden, maar er zijn 
helaas geen 
reparatiemogelijkheden om dit 
probleem op te lossen. 
Er is met de blokcoördinatoren 
overlegd hoeveel 
farmacologievragen er per 
tentamen zouden worden 
opgenomen. Dit punt is daarom 
ook met de blokcoördinatoren 
besproken.   

CO CO 2 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 

5 De colleges worden erg 
gewaardeerd en er is behoefte 
aan meer college. Dit geldt 
specifiek voor blok 3.5, maar 
ook voor andere blokken.  
 

Meer college is moeilijk te 
realiseren. 
De coördinator zal komend jaar 
wel meer gaan uitleggen in 
college wat er behandeld wordt 
en wat de studenten zelf geacht 
worden te leren in zelfstudie.  

CO CO 2 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 

6 Veel studenten gebruiken de 
richtlijnen die Mieke Mulder 
heeft opgesteld. Hierdoor 
verwachten zij op andere 
studiestof te worden getest dan 
bij het tentamen bleek. De JVT 
telt voor dat de coördinator een 
eigen richtlijn opstelt of anders 
de oude richtlijn van Blackboard 
te halen om onduidelijkheid 
over de studiestof weg te 
nemen.  

De richtlijnen van Mieke Mulder 
worden door de coördinator wel 
van belang gevonden. Hij vindt 
het echter wel belangrijk dat de 
studenten vooral de principes 
achter de medicatie goed 
kennen. Hiermee legt hij een 
andere nadruk dan Mieke Mulder 
heeft gedaan 
De coördinator zal dit aangeven 
in de colleges. Voor de 
herkansers een bericht op 

CO CO 2 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 
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* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= Voor aanvang onderwijs 15-16, 3= langere termijn/bachelor herziening  

Blackboard worden geplaatst.  
7 Behoefte aan voorbereiding 

voor colleges en oefening met 
de stof (opdrachten).  
 

Er zijn farmacologie clipjes 
gemaakt door Mieke, deze zijn 
vooral gemaakt voor jaar 2 en 3.  
Zelfstudieopdrachten en e-
learning wordt ontwikkeld voor 
farmacologie in Epicurus.  
De coördinator zal nadenken over 
de mogelijkheden om dit 
materiaal van Epicurus ook voor 
Curius+ in te zetten.  

CO CO 2 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 

8 Binnen het eerste jaar is 
onduidelijkheid over wat 
precies de studiestof is voor 
farmacologie bij blok 1.3 . 
 

De coördinator zal een 
mededeling voor alle jaren op 
Blackboard plaatsen over de 
studiestof voor de herkansingen. 
Hierin wordt ook duidelijk wat de 
studiestof voor farmacologie van 
blok 1.3 is.  

CO CO 2   
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten, 

In de evaluaties hebben met name jaar 2 en 3 aangegeven veel hinder te hebben ondervonden van de coordinator wisseling en dat heeft z’n weerslag 
gehad op de beoordeling van de rode draad. Daarnaast hebben jullie met name kritiek geuit op de tentaminering, waarover hieronder meer, met het 
oog op de herkansingen, maar ook voor het aankomend jaar wanneer van toepassing. Jullie vraag om meer voorbereidingsmateriaal voor de colleges zal 
in Epicurus zeker aandacht krijgen, dit materiaal wordt nu ontwikkeld en zal wanneer passend ook voor jullie opengesteld worden in het tweede en 
derde jaar (Curius+). Helaas is er geen ruimte voor meer colleges met betrekking tot farmacologie en farmacotherapie. 

Voor wat betreft de tentaminering en herkansingen geldt dat de leerdoelen, studiestof en specifiek te kennen medicijngroepen en medicijnen zoals 
opgegeven door Mieke Mulder gehandhaafd blijven. Daarnaast wil ik echter met klem benadrukken dat ook de opgegeven studiestof uit Waller 
bestudeerd moet worden, alle vragen worden gemaakt op basis van de studiestof uit Waller en de colleges. Alleen de leerdoelen en colleges bestuderen 
is dus niet toereikend! 

Jullie opmerking dat de vragen niet altijd even goed aansloten bij de thematiek van het blok, de leerdoelen en de specifiek te kennen medicijnen heb ik 
ter harte genomen bij het maken van de herkansingen. Daarnaast is het maximaal aantal te behalen punten per blok afgestemd op het door Mieke 
Mulder op blackboard gepubliceerde document en kan dus soms (in positieve zin) afwijken van het reguliere tentamen (aangezien bij het reguliere 
tentamen soms minder vragen en dus minder punten te behalen waren dan aangegeven).  Ik hoop dat deze toelichting en aanpassingen jullie helpt bij 
de herkansingen en toekomstige tentamens en dat het farmacologie onderwijs weer een positieve bijdrage aan jullie studie gaat zijn. Zoals altijd ben ik 
bereikbaar per email wanneer jullie nog een vraag of opmerking hebben. 

Veel succes gewenst aan diegenen die aan de herkansingen deelnemen en aan iedereen een hele fijne zomer gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

  

Glenn Dumont 


