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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 3.2 ‘Ziekten van het zenuwstelsel’ 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 12 april 2017   

Het blok is niet veel gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar, omdat 
hiertoe geen aanleiding was en coördinatoren/docenten druk 
bezig zijn met (de ontwikkeling van) het Epicurus-onderwijs. 
Wel hebben coördinatoren dit studiejaar nog meer dan 
voorgaande jaren geprobeerd verbanden te leggen tussen de 
diverse thema’s, die tijdens het blok aan de orde komen. 
 
Gezien de positieve evaluatie van het blok wordt besloten af te 
zien van het inplannen van een follow up gesprek, circa 3 
maanden na afloop van de evaluatiebijeenkomst, tussen 
coördinatoren en hoofd Bachelor. 

Coördinator(en): Yvo Roos en Roelof Jan Oostra  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: 2 leden JVT3, Jolien van Dorth (commissaris onderwijs 

MFAS), Anne Wermelink(SR)  
 

Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck (voorzitter)  
OC: Jelmer van Lieshout  
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 Blok zit goed in elkaar; heeft heldere opbouw en structuur. 
2 Klein aantal docenten, die goed op de hoogte zijn van de rode draad van het blok en elkaar niet tegenspreken. 
3 Goede hoor- en werkcolleges en werkcolleges sloten goed aan op de toets. 
4 Nuttige practica. 
5 Nabespreking van de bonuspunttoets. 

* 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) 
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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 specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Practica anatomie duren 4 uur achtereen, wat 
studenten als (te) lang ervaren qua 
concentratie. Daarnaast was er wat verschil 
tussen de practica voor wat betreft de 
hoeveelheid te behandelen stof. Studenten 
waren tevreden over de begeleiding van de 
individuele practicabegeleiders. 

JVT stelt voor iets meer huiswerk te geven, zodat de 
voorbereiding thuis en geen/minder tijd kost tijdens 
de practica. Hierdoor kan minder tijd worden 
ingeroosterd voor de practica. Roelof Jan Oostra zal 
kijken of dit mogelijk is. Alternatief is gedurende de 
practica meer pauzetijd in te lassen. 

Coördinatoren 2 

2 Er wordt tijdens de colleges fysiologie veel stof 
in korte tijd (begin blok) behandeld. Mogelijke 
oplossing: meer tijd hiervoor inplannen door 
een extra college hieraan te wijden. 

Wat het hoofd Bachelor betreft zit de oplossing 
hiervan niet in meer hoorcolleges/kennisoverdracht. 
Studenten moeten juist zelf actief met de stof aan de 
slag.  

 4 

3 Bij het tentamen lag meer nadruk op fysiologie  
dan studenten op basis van het onderwijs 
hadden verwacht. 

Meer in balans brengen en fysiologieonderwijs 
afstemmen op de toets.  

Coördinatoren 2 

 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     
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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) 

 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Uit de nabespreking kwam naar voren dat jullie het blok, evenals voorgaande jaren, zeer waarderen. In het bijzonder betreft dit opbouw en structuur van 
het blok, het enthousiasme van de docenten en de kwaliteit van hoor- en werkcolleges en practica. De blokcoördinatoren zijn verheugd dit te vernemen en 
beschouwen het als een stimulans om e.e.a. komend jaar te prolongeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvo Roos en Roelof-Jan Oostra,  
blokcoördinatoren 


