
PDCA+ V6 

1 

 

PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 1.4 Infectieziekten, afweer en ontsteking 
Jaargang: 2014-2015 
 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 8-6-2015   
Coördinator(en): Dr. Y. Pannekoek,  Drs. F.J.B. Nellen  
Docenten: D.C. Nukoop  
Studenten JvT/SR: Jvt 1  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck  
OC: Aydin Sekercan  
Onderwijssupport: Tetje Timmermans (vz, not)  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

De n lijkt niet geheel te kloppen. Daarbij missen er een deel van de formulieren 
(kwamen later binnen bij de onderwijsadministratie). 
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Het blok was erg goed georganiseerd. Ook de opbouw van het blok was goed. 
2 Enthousiaste docenten en betrokken coördinatoren (snelle reactie op mail). 
3  
4  
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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 In dit blok ligt duidelijk de nadruk op het 
boek. Hoorcolleges zijn voor de 
verdieping. In het tentamen werken drie 
pathogenese vragen gesteld (o.a. over 
tuberculose). Deze werden als lastig 
ervaren en waren lastig uit het boek te 
leren. Studenten hadden over deze 
vragen graag in een hoorcollege wat 
meer uitleg over deze onderwerpen 
gewild. 

De coördinatoren bekijken in 
hoeverre deze specifieke 
onderwerpen in hoorcolleges (of 
andere onderwijsvorm) kunnen 
worden toegelicht/besproken. 

CO CO, 
docenten 

2 Evaluatie 15-
16 

Nabespreking 
15-16 

2 De presentaties die de studenten 
moesten houden in groepjes werden op 
zich gewaardeerd, maar de opzet 
maakte meeliften door studenten 
mogelijk. De groepjes zijn te groot. 

Studenten stellen voor de 
presentaties in kleinere groepjes 
voor te laten bereiden. En dan niet in 
een collegezaal, maar binnen een 
kleinere setting aan elkaar te 
presenteren. De coördinatoren 
bekijken de opties. 

CO CO 2 Evaluatie 15-
16 

Nabespreking 
15-16 

3 Er waren 3 immunologie colleges 
gepland, maar in die tijd hebben de 
docenten slechts 2 onderwerpen 
kunnen bespreken. De tijd was te kort 
voor de onderwerpen. Het betroffen 
ook best lastige onderwerpen. 

Studenten stellen voor deze 
onderwerpen als werkcolleges (1/2 
cohort) aan te bieden. Dat ervaren 
de studenten als een hele prettige 
onderwijsvorm. De coördinatoren 
kijken naar de (roostertechnische) 
mogelijkheden. 

CO CO 2 Evaluatie 15-
16 

Nabespreking 
15-16 

4 Het tentamen bevatte vrij veel 
kennisvragen. Dit past wel bij het 

De coördinatoren blijven letten op 
een goede balans kennis en 

CO CO 2 Evaluatie 15-
16 

Nabespreking 
15-16 
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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 

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

onderwerp. De coördinatoren worden 
wel gevaagd de balans tussen kennis en 
toepassingsvragen in het tentamen 
goed te bewaken. 

toepassingsvragen in het tentamen 
voor 15-16. 

 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 In dit blok lag de nadruk op leren uit het 
boek. Bij andere blokken ligt de nadruk 
op het leren van de PowerPoint 
presentaties. De verschillen tussen 
blokken worden soms als lastig ervaren. 
In dit blok was de communicatie 
hierover overigens zeer duidelijk. 

In de nieuwe bachelor wordt 
aandacht besteed aan een helder 
didactisch concept, waardoor de 
verschillen tussen 
onderwijsonderdelen zoals die in het 
huidige curriculum voorkomen, niet 
meer voor zullen komen. 

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 Ook tijdens dit blok waren er problemen 
met de webcolleges. Er zijn 3 typen 
‘problemen’: Collegezaal 5 werkt de 
apparatuur niet goed, docenten 
vergeten de colleges op te nemen of er 
wordt vergeten de colleges (op tijd) op 
Bb te plaatsen. 

Bekende problemen die elk op een 
eigen wijze opgepakt moeten 
worden. Apparatuur die niet werkt 
wordt doorgegeven aan OS. 
Communicatie naar docenten over 
(de wijze van) het opnemen van 
colleges. Aandacht voor het tijdig 
plaatsen van de colleges.  

HB / CO OS, 
docenten 

1 Evaluatie 15-
16 

Nabespreking 
15-16 
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
  
Beste studenten, 
 
Met veel plezier coördineren wij blok 1.4. De studenten dit jaar waren in grote getale aanwezig en deden vaak actief mee, wat het luk maakt om college te 
geven. Omdat het een universitaire studie is, achten wij de studenten in staat te leren uit een boek en hieruit de kernpunten met behulp van de leervragen 
te kunnen extraheren.  We proberen te sturen op kennis die beklijft en niet op weetjes die al snel weer vergeten zijn. Dit jaar is het aantal bacteriën dat 
bestudeerd moest worden gereduceerd in ruil voor meer verdieping. Dit zal een punt van aandacht blijven. 
Het probleem van de “meeliftende studenten” zal eveneens aandacht vergen: al zijn degene die actief mee hebben gedaan oi beter af: zij hebben het 
leermoment gehad en de meelifter niet. 
 
Groet Jeannine Nellen en Yvonne Pannekoek 


