
PDCA+ V7 

1 

 

PDCA+ 
Curriculumonderdeel: RD Professioneel Gedrag 
Jaargang: 2015-2016 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens evalautiegesprek 
Datum: 05-09-2016  Tijdens het evaluatiegesprek kwam de rol van de commissie PG 

in Epicurus ter sprake. Met name de opleidingscommissie ziet 
hier een aandachtspunt. Dit punt wordt opgepakt door het 
Hoofd Bachelor. 

Coördinator(en): Dr. I. Rupp  
Docenten:   
Studenten JvT/SR: Demi (SR), Arjen (SR), Remy, Vianne, Jennifer, Sanne  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck  
OC: Marcel Fabriek  
Onderwijssupport: Tetje Timmermans  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

De respons is erg laag, net als het voorgaande jaar (mogelijke verklaring: einde 
studiejaar en online evaluatie). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Er wordt veel aandacht besteedt aan het feit dat studenten respect voor elkaar moeten hebben. 
2 Je leert reflecteren op het eigen gedrag. 
3 Het essay ‘Goede dokters’ wordt gewaardeerd door de studenten en zet je aan het denken. 
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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 PG tijdens vaardigheidsonderwijs: 
docenten houden studenten niet 
goed aan de regels.  
 

Dit moet gecommuniceerd worden met 
de docenten. Een optie is om tips te 
vragen aan de docenten van 1.5. Zij zijn 
heel streng over PG.  

CO PG CO PG, CO 
Vaardigh. 
onderwijs 

2 Evaluatie 16-17 Evaluatiegesprek 
16-17 

2 Vanaf jaar 2 wordt het onduidelijk 
uit welke onderdelen RD PG 
bestaat. Daarbij is het (in alle 
jaren) niet altijd helder hoe een 
beoordeling tot stand komt. 

Informatie over de onderdelen en 
toetsing van PG kan op meer plekken 
beschikbaar worden gesteld. Het kan 
bijvoorbeeld worden ingevoegd in de 
blokboeken van andere vakken. 

CO PG CO PG 2 Evaluatie 16-17 Evaluatiegesprek 
16-17 

3 De beoordeling van het verslag 
over de Juco’s in jaar twee 
gebeurt niet geheel? aan de hand 
van het formulier dat op 
Blackboard staat. Studenten 
vragen zich af waar het cijfer op 
gebaseerd is.  Er wordt wel 
narratieve feedback gegeven. 

De verslagen worden nagekeken door 
de coördinatoren van de Juco’s. Dit 
probleem moet met hen besproken 
worden.   

CO PG CO PG, CO 
Juco’s 

2 Evaluatie 16-17 Evaluatiegesprek 
16-17 

4 De beoordeling van het verslag 
over de Juco’s in jaar twee (juni 
periode) kwam heel laat.  

De verslagen worden nagekeken door 
de coördinatoren van de Juco’s. Dit 
probleem moet met hen besproken 
worden.   

HB HB, CO 
Juco’s 

2 HB, Follow-up 
gesprek 

Follow-up 
gesprek 

5 De beoordeling van het essay  
‘Goede dokters’ in jaar één wordt 
door iedere KKLO docent anders 
aangepakt.  
 
Het zou leerzaam kunnen zijn om 
de essays ook in groepsverband 

Hier bestaan wel duidelijke richtlijnen 
voor. Het is lastig om  alle docenten op 
hetzelfde niveau te krijgen. 
 
 
Het essay in groepsverband bespreken 
wordt besproken met de KKLO 

CO PG  CO PG , CO 
KKLO 

2 Evaluatie 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 

 

 

te bespreken (peerfeedback). coördinatoren (ook voor jaar 2 en 3) 
6 Het komt incidenteel voor dat 

GKLO docenten zich niet aan de 
PG regels houden. 
 

Dit wordt door de 
jaarvertegenwoordiging via een up-to-
date bestand teruggekoppeld naar 
Gabor Linthorst.  

JVT JVT, HB 
Epicurus 

Hele 
jaar 

- - 

7 Docenten feedback en 
beoordelen 

Grassroot toegekend: e- 
learning voor docenten: 
Feedback en beoordelen 
uitwerken; studenten geven 
aan graag meer en beter 
feedback te willen ontvangen. 

CO PG  
(I. Rupp) 

CO PG,  
ICTO 

Voor 
feb 

- - 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Hartelijk dank voor het constructieve feedback. Relevant om te weten dat de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de rode draad PG nog steeds aandacht 
behoeft;  wij zullen proberen om met jullie tips hier wederom een verbeterslag in te maken. Dank ook voor jullie suggestie om de essays in groepsverband 
te bespreken; dat lijkt ons een inspirerende aanvulling. 
 
De coördinatoren PG 
 
 
 
 
 
 


