
PDCA+ V8 

1 

 

PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok KWM 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 4 mei 2017   

Saskia Middeldorp geeft aan dat de wens van studenten om 
minder frontaal  en meer interactief te doceren bekend is. 
Coördinatoren liepen hierbij echter tegen bepaalde grenzen 
aan.  
Daarnaast is er onvoldoende tijd om goed te oefenen. Dit zal in 
Epicurus tot het verleden behoren. 
 
De JVT geeft aan dat het tentamen vorig studiejaar meer 
statistiek bevatte dan verwacht. De huidige tweedejaars 
hebben dat dit jaar niet als problematisch ervaren. 

Coördinator(en): Saskia Middeldorp en Barbara Hutten (verhinderd)  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: 5 leden JVT-2, Jolien van Dorth (commissaris onderwijs 

MFAS), Manoek Spitzers (SR) 
 

Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck (voorzitter)  
OC: Remy Petersen  
Onderwijssupport: Yvonne Lunes (verslag)  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Instapniveau was goed. 
2 E-learnings/coo’s waren nuttig (overzichtelijk, helder geformuleerd, terugkomende onderwerpen, veel illustraties). 
3 Plek van het blok in het jaarrooster was goed. 
4 Clustering van het blok was prettig. 
5 Contact met coördinatoren was erg goed. De uitgebreide voorstelronde aan het begin van het blok was prettig. 
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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) 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Doel werkgroep critical appraisal was niet 
helder en begeleiding niet optimaal. Met 
betere begeleiding zijn de werkgroepen 
effectiever voor studenten. 

Docenten/begeleiders in Epicurus beter voorbereiden 
en trainen. 
Niet alleen goed uitgevoerde onderzoeken meenemen 
tijdens de werkgroep, maar ook onderzoeken waarop 
het nodige aan te merken valt zijn nuttig. 

Coördinatoren 2 

2 Colleges biostatistiek sloten niet goed aan op 
de overige colleges (werden als moeilijk 
ervaren door studenten en er werd geen 
gebruik gemaakt van e-learning). 

Niveau/moeilijkheidsgraad aanpassen, meer 
interactief maken en meer oefenmogelijkheden voor 
studenten inbouwen in Epicurus. 

Coördinatoren 2 

3 Studenten vonden KWM onvoldoende 
voorbereiden op de thesis. De werkgroep over 
zoeken via PubMed vormde volgens studenten 
een betere voorbereiding op de thesis.  
Saskia geeft aan dat de werkgroep niet meer 
binnen KWM paste wegens gebrek aan tijd en 
daardoor is losgekoppeld van KWM. 

Etienne ligt toe dat in Curius+ in KWM de basis wordt 
gelegd en in de 2 opvolgende blokken zoeksystemen, 
verslagging en de beoordeling van de critical appraisal 
aan de orde komen. 
Zoeken via databanken zal in Epicurus zowel 
voorafgaand aan als tijdens KWM aan de orde komen.  
Geen verdere actie nodig. 

 4 

4 JVT vraagt of in Epicurus rekening is gehouden 
met de Honoursstudenten, aangezien in 
Epicurus KWM naar het einde van jaar 2 is 
verplaatst. 
 

Saskia geeft aan dat de coördinator Honours hiervan 
op de hoogte is en dat goede afspraken met haar zijn 
gemaakt over AV. In Epicurus komt de basis en de 
methodiek in AV aan de orde. In KWM hoeft daardoor 
geen aandacht meer te worden besteed aan de 
frontale thema’s en kan men gelijk de diepte in. 
Punt wordt nader uitgezocht en er wordt op 
teruggekomen. 

Coördinatoren en hoofd 
Bachelor. 

2 

5 Het is niet altijd duidelijk welke coo’s 
studiestof zijn en welke niet. 

In Epicurus benoemen welke coo’s tot de studiestof 
behoren. 

Coördinatoren 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) 

 

* 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 overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 -    

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Evaluatiebijeenkomst is erg laat ingepland, het 
blok is inmiddels circa een half jaar geleden 
afgerond. 

Wegens samenloop van diverse afspraken in de 
agenda’s van de  coördinatoren kon de bijeenkomst 
van eind november geen doorgang vinden.  
Volgend studiejaar zullen de evaluatiebijeenkomsten 
minder lang van te voren worden ingepland dan tot 
op heden het geval was, zodat meer zicht bestaat op 
de agenda’s van de c coördinatoren  en zal tevens 
afstemming plaats vinden met de coördinatoren over 
het in te plannen moment.  

Onderwijssupport 4 

2 Herkansingen zijn erg laat ingepland (vinden in 
juni plaats). 
 

Etienne geeft aan dat dit gebruikelijk is. I.v.m. 
studiebelasting kunnen er maar een x-aantal 
herkansingen in het eerste semester worden 
ingepland. Een andere/onderwijskundige reden is dat 
het herkansen zo onaantrekkelijk mogelijk wordt 
gemaakt. Literatuur wijst uit dat indien het niet 
aantrekkelijk is voor studenten om een bepaald 
tentamen te herkansen, dit zorgt voor een hoger 
slagingspercentage bij de eerste kans. 

 4 

3 Tijd en ruimte voor het blok is beperkt. Is niet meer aan de orde in Epicurus.  4 
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Dank voor de feedback. Voor het blok KWM dat we gaan geven in Epicuris nemen we jullie suggesties mee. We verwachten dat we door kleinschaliger 
onderwijs een goede verdieping kunnen aanbrengen en dat veel van jullie constructieve opmerkingen kunnen worden ingepast. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. Barbara Hutten en prof. dr. Saskia Middeldorp, 
coördinatoren KWM 
 


