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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Blok 3.3 – Ziekten van nieren en urinewegen 

Jaargang: 2016-2017 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 2 maart 2017   

Coördinator(en): J.H. Ravesloot en M.S. Oosterveld  

Docenten:   

Studenten JvT/SR: Jelmer Savelhoek (JVT), Julia van der Zande (JVT) 
Jolien van Dorth (MFAS), Anne Wermelink (SR) 

 

Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck (verhinderd)  

OC: Remy Petersen (zit overleg voor bij afwezigheid van 
Etienne Verheijck) 

 

Onderwijssupport: Francis Suer (verslag), Yvonne Lunes (afwezig i.v.m. 
vakantie) 

 

Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Ingesproken Powerpoint presentaties van Jan Hindrik Ravesloot werden zeer gewaardeerd. 

2 Intellectueel uitdagend blok, link met de kliniek. Kritisch nadenken en koppeling aan fysiologie. 

3 Aanleren van fundamentele principes. 
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4 Hard werken, maar dat is van tevoren duidelijk gemaakt, dus prima. 

5 Physiology files in combinatie met de filmpjes heel goed. 

 

* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= geen 

prioriteit (is al opgepakt) 

* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= geen 

prioriteit (is al opgepakt) 

 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Eén werkcollege vond plaats na de BPT, voor 
volledig beeld van de stof liever voor de BPT 
inplannen. 

Inroosteren werkcollege voor de BPT. Coördinatoren 2 

2 Werkcollege ‘klaring’: nog niet iedereen had 
de natuurwetenschappelijke principes door. 
Theorie alleen is niet voldoende. 
 

De afleiding van klaring d.m.v. oefening eerder 
behandelen.  Bijv. met rekensommen zoals dit ook bij 
de compartimenten plaatsvindt, voorafgaand aan het 
werkcollege. 

Coördinatoren 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Blackboard was wel overzichtelijk voor dit 
blok. Studiestof staat echter in apart bestand 
per vakgroep. 

Eén bestand met daarin alle studiestof, niet per 
vakgroep nog onderverdelen. Hierdoor ontstaat een 
beter overzicht. 

Coördinatoren / 
Onderwijssupport 

2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Tijdens het tentamen werden vragen gesteld 
over het begrip ‘dorsten’ aan de surveillanten. 
Deze gaven onjuiste antwoorden en horen 

Surveillanten hierop instrueren. Onderwijssupport 2 
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* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= geen 

prioriteit (is al opgepakt) 

 

daarnaast geen vragen te beantwoorden over 
tentamenvragen.  

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten,  
 
Gezamenlijk hebben we teruggekeken op een geslaagd blok.  Een 80+% slagingspercentage is niet alleen een compliment waard aan de studenten die 
snoeihard hebben gewerkt om de hoge studielast te hanteren, maar ook aan de docenten die keer op keer gemotiveerd en geïnspireerd hebben 
gedoceerd.  Volgend jaar is de laatste keer dat het blok wordt gegeven.  We zullen tot het laatst de verbeterpunten die hierboven zijn vermeld aandacht 
geven, en waar mogelijk implementeren.  In onderwijs is perfect zelden de vijand van goed.  We danken jullie voor de gunstige terugkoppeling. 
 
Amsterdam, 30-3-2017 
 
Jan Hindrik Ravesloot 


