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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Keuzeonderwijs 
Jaargang: 2015-2016 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 18-3-2016   
Coördinator(en): Lida van der Merwe, Ronald Wilders  
Docenten: Daan Biesbroeck (acute gifsituaties, en SEH)  
Studenten JvT/SR: Anouk Gorka (JVT), Remy Petersen (MFAS), Daniël van 

Knijff en Wesley van den Busken (commissie acute 
gifsituaties) 

 

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

 

 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Het onderwijs is verdiepend, verbredend en kleinschalig. Dit wordt door de studenten erg 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 Er zijn nu twee mogelijkheden 
om in te schrijven voor de 
keuzevakken. Via SIS of via 
vakaanmeldingen. De 
inschrijving via 
vakaanmeldingen verloopt 
sneller. Echter was niet elke 
student op de hoogte van deze 
mogelijkheid.  
Wens van de studenten is dat 
de inschrijving via 
vakaanmeldingen verloopt 
omdat het duidelijker en 
gemakkelijker werkt.  
 

Er hoorde maar één mogelijkheid 
voor inschrijving te zijn. Via SIS. 
De coördinatoren zullen navragen 
bij onderwijssupport of 
aanmelden via vakaanmeldingen 
inderdaad mogelijk is en zullen 
dit naar het volgende cohort 
communiceren. 

CO CO/OS 2 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 

2 Er zijn specifieke punten uit de 
evaluaties naar voren gekomen 
die met de coördinatoren van 
de keuzevakken besproken 
kunnen worden. 

Dit is al besproken met de 
coördinatoren van de 
keuzevakken. De 
jaarvertegenwoordiging zal 
bespreken of zij nog specifieke 
punten hebben die niet in de 
evaluaties terugkomen en zal 
deze naar de coördinatoren van 
het keuzeonderwijs mailen.  
 

JVT JVT 1   

3 Er is een specifieke vraag vanuit 
het keuzevak ‘acute 
gifsituaties’: De beoordeling van 
dit vak was slecht, maar dit 

De coördinatoren waarderen de 
inzet van studenten en zien de 
structuur van een organiserende 
commissie als een goede manier 

Coördinator 
keuzevak, 
Commissie 
Acute 

 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  

oordeel is gebaseerd op de 
evaluatie van drie personen. 
Het blok wordt georganiseerd 
door een commissie van 
studenten. De nieuwe 
commissie die het blok komend 
jaar zal organiseren wil graag 
weten hoe zij het blok kunnen 
verbeteren.  
 
De organisatie vanuit de vanuit 
de commissie verliep dit jaar 
minder goed. De commissie 
bestond eerst uit een goede 
groep, maar de opvolgende 
commissie viel al snel uit elkaar. 
De coördinator is hier te laat 
ingesprongen. Dit komt doordat 
hij tegelijkertijd nog een ander 
lopend keuzevak heeft.  

Het liep mis in de 
communicatie. Er waren 
onduidelijkheden over de eisen 
van het vak en praktische zaken 
zoals wanneer en waar er lessen 
waren. Ook was er overlap 
tussen verschillende lessen.  

om het keuzevak te organiseren. 
Een vakspecialist moet echter wel 
eindverantwoordelijk zijn.  
 
De commissie wordt uitgenodigd 
om met coördinatoren te spreken 
over mogelijke oplossingen voor 
de problemen die binnen het 
keuzevak naar voren zijn 
gekomen. Ook kan de commissie 
overleggen met de organisatoren 
van ‘kleine kwalen’, een ander 
keuzevak dat door studenten 
wordt georganiseerd. De 
coördinator van het keuzevak 
‘acute gifsituaties’ zal een meer 
centrale rol gaan spelen gezien 
bij hem de 
eindverantwoordelijkheid ligt.  
 

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

 

 

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

[actor] 
Uitvoering 
[actor] 

Prio* Monitoring 
actie 
[actor en deadline] 

Monitoren effect 
[actor en instrument] 

1 Er lijkt nog niet te zijn nagedacht 
over de “uitfasering” van het 
huidige keuzeonderwijs in het 
licht van de nieuwe bachelor. 
Wordt het huidige 
keuzeonderwijs per 1 
september 2017 stilgelegd of 
(bijvoorbeeld) per 1 september 
2018? 

In principe kunnen studenten die 
in Epicurus instromen vanuit 
Curius+ vrijstelling aanvragen om  
doubleren te voorkomen. 
 
Er is naar de studenten van het 
laatste cohort van Curius+ 
gecommuniceerd dat zij komend 
jaar nominaal hun 
keuzeonderwijs moeten 
afronden. Ook dit punt zal 
worden besproken tijdens het 
nog te plannen gesprek. 

HB HB 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 eerder gemaakte afspraak 
(zie verslag vorige 
nabespreking) om 4 
nabesprekingsessies per 
studiejaar te plannen is 
(opnieuw) niet nagekomen.  
Ook andere eerder gemaakte 
afspraken zijn voor een 

Het hoofd bachelor zal een 
gesprek organiseren met de 
coördinatoren en 
onderwijssupport waar zal 
worden besproken welke 
afspraken nog moeten worden 
nagekomen. Hij zal er tevens op 
toezien dat dit ook gebeurt.  

HB HB/CEBE 1 Follow-up Follow-up 
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belangrijk deel niet 
nagekomen. 

 

2 Het evaluatieproces verloopt 
onnodig traag, waardoor 
evaluatierapporten soms pas 
beschikbaar komen wanneer 
de betreffende vakken allang 
opnieuw draaien. 

De evaluatieformulieren zullen 
in het vervolg eerder worden 
verstuurd.  

OS/CEBE OS/CEBE 1 Follow-up Follow-up 

3 Tijdens het servicegesprek van 
29 oktober is afgesproken dat 
er door de afdeling Onderwijs-
support een nieuw, beter 
begrijpelijk en daardoor 
efficiënter formulier wordt 
ontworpen waarmee 
studenten een verzoek tot 
vrijstelling kunnen indienen.  
Het formulier dat nu gebruikt 
wordt is onduidelijk waardoor 
de studenten  vaak verkeerde 
informatie aanleveren. De 
coördinatoren levert dit veel 
extra werk op omdat zij nu zelf 
de juiste  informatie moeten 
opzoeken.  

Voor komend cohort is dit niet 
meer relevant omdat zij nu  hun 
verzoek tot vrijstelling doen met 
het oude formulier.  
 
Voor het keuzeonderwijs in 
Epicurus is het nog onduidelijk of 
er vrijstellingen aangevraagd 
kunnen worden. Als dit wel zo is, 
zal het formulier worden 
aangepast.  

OS/CEBE OS/CEBE 3 Follow-up Follow-up 

4 Gezien de vele niet nagekomen 
afspraken is er een dringende 
noodzaak voor de follow-up 
gesprekken.  

Dit is een punt met hoge 
prioriteit voor zowel de 
coördinatoren als het hoofd 
bachelor.  

HB HB/CEBE 1 Follow-up Follow-up 

5 Tijdens het servicegesprek is 
ook afgesproken om na te gaan 
of en hoe op ieder moment van 

Met het oog op Epicurus moet 
het bij de coördinatoren en bij 
de opleiding bekend zijn hoeveel 

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

het jaar inzicht kan worden 
verkregen in het aantal 
studenten dat het 
keuzeonderwijs compleet 
heeft, al dan niet in de vorm 
van een gehele of gedeeltelijke 
vrijstelling.  
 
Op dit moment is er geen 
terugkoppeling vanuit de 
examencommissie over het 
aantal vrijstellingen dat wordt 
toegekend. Er is ook geen 
duidelijkheid of de mensen die 
elders vakken volgen deze ook 
halen.  

studenten het keuzeonderwijs 
afronden en hoeveel er nog 
studiepunten missen voor dit 
onderdeel.  
Ook dit punt zal terugkomen in 
het gesprek tussen de 
coördinatoren, onderwijssupport 
en het hoofd van de bachelor.  

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten,  
 
De AMC-keuzevakken van de periodes februari t/m mei 2015 (gemiddeld 7,8), juni 2015 (gemiddeld 8,2), september t/m december 2015 (gemiddeld 7,7) 
en van januari 2016 (gemiddeld 8,4) – dat zijn samen bijna 40 vakken – scoren over het algemeen een hoog ‘rapportcijfer’. Niettemin zijn er verbeteringen 
mogelijk. In veel gevallen worden via de evaluatieformulieren zeer concrete suggesties gedaan, waarvoor de keuzevakcoördinatoren en de coördinatoren 
keuzeonderwijs jullie zeer dankbaar zijn. Naast deze suggesties zijn ook de vele enthousiaste uitlatingen op de evaluatieformulieren zeer waardevol – die 
werken zeer stimulerend en motiverend. 
 
Onze dank voor het zorgvuldig invullen van de evaluatieformulieren! 
 
Hartelijke groet, 
Lida van der Merwe en Ronald Wilders, 
coördinatoren keuzeonderwijs 


