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 PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 3.4 ‘Psychiatrische stoornissen’ 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 8 mei 2017   

Er zal over circa 3 maanden een follow up gesprek worden 
ingepland tussen het hoofd Bachelor en de coördinatoren om 
dat stand van zaken rondom de afgesproken verbeteracties te 
bespreken. 

Coördinator(en): Henk van Weert en Lieuwe de Haan (verhinderd)  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: JVT-3 (2 studenten), Jolien van Dorth (commissaris 

onderwijs MFAS), Anne Wermelink (SR) 
 

Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck (zit overleg voor)  
OC: Jason Biemond  
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 Nuttige practica en goede colleges, met name colleges kinder/jeugdpsychiatrie. 
2 Enthousiaste docenten. 
3 Goede BPT 2. 
4 BB was goed geregeld. 
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5 EMQ-vragen werden als prettig ervaren. 
 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 De toets bevatte dit jaar meer open vragen , 
waardoor de toets als zwaar(der) werd 
ervaren. Dit kwam doordat de open vragen 
voor een groot deel uit kennisvragen 
bestonden en in mindere mate uit 
inzichtvragen. Daarnaast waren bepaalde 
open vragen op meerdere manieren te 
interpreteren. Verder duurde het tentamen 
vrij lang, mede vanwege de open vragen. 

Coördinator geeft aan dat, conform afspraak tijdens 
de vorige evaluatiebijeenkomst, de cip-vragen nu door 
open vragen zijn vervangen. Dit omdat het lastig is 
deze vragen zodanig te formuleren dat het antwoord 
niet wordt prijsgegeven; de cip-vragen werden vorig 
jaar bijna 100% goed beantwoord door studenten. 
Coördinatoren zullen voor wat betreft de open vragen 
kijken naar de verhouding kennisvragen-
inzichtsvragen. 

Coördinatoren 2 

2 De eerste BPT bevatte veel vragen over stof 
uit de literatuur en in mindere mate over stof 
behandeld tijdens de colleges. De toets 
bevatte tevens veel detailvragen.  

De coördinatoren zullen de kwaliteit van de toets 
bewaken en hier bij de volgende gelegenheid naar 
kijken. 

Coördinatoren 2 

3 In de powerpointpresentaties van Psychiatrie 
ontbrak de rode draad. Dat speelde vooral in 
de eerste twee weken. 

De docent/coördinator zal gevraagd worden de 
presentaties beter te structureren en eventueel  een 
aantal samenvattende dia’s toe te voegen. 

Coördinatoren 2 

4 Er wordt soms achterhaalde terminologie 
gebruikt tijdens practica en colleges. 

Aanpassen verouderde terminologie in 
studiemateriaal en powerpoints, bijv. DSM4. 

Coördinatoren 2 

5 Er bestaan soms grote verschillen tussen de 
diverse docenten die de werkgroepen/practica 
begeleiden. 

Docenten/begeleiders in Epicurus beter 
voorbereiden/trainen en een eenduidige instructie 
geven. 

Coördinatoren 2 

6 Studenten vinden het jammer dat het blok er 
weinig patiëntcolleges bevat. 

Er zal gestreefd worden naar meer  patiëntcolleges in 
het onderwijs van blok 3.4. Mocht dit praktisch gezien 
niet haalbaar zijn, dan kunnen docenten actief naar 
het GKLO-onderwijs verwijzen . 

Coördinatoren 2 

7 Coördinatoren hebben dit jaar geprobeerd Kijken hoe de artikelen volgend jaar beter kunnen 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) 

studenten d.m.v. artikelen te informeren over 
nieuwe ontwikkelingen. Het was voor 
studenten echter lastig een verband te leggen 
tussen deze artikelen en de overige stof. 
Hierdoor hadden de artikelen voor studenten 
weinig toegevoegde waarde. 

worden opgenomen in het onderwijs. 

 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 Er iets is misgegaan bij het vaststellen van de 
tentamencijfers. De coördinatoren hebben dit 
circa 2 weken geleden geconstateerd. 
 
 

Uitgezocht wordt waar het fout is gegaan en hoe dit in 
de toekomst voorkomen kan worden. Coördinator 
gaat na wanneer de juiste/definitieve cijfers bekend 
zullen zijn. Daarna wordt aan de studenten bericht 
over voornoemd voorval en worden de definitieve 
cijfers bekendgemaakt. Tevens zal aan studenten 
gecommuniceerd worden dat de termijn voor het 
aanvragen van een herbeoordeling in dit geval 
opschuift. De geldende termijn gaat in vanaf het 
moment dat de definitieve cijfers zijn bekend 
gemaakt. 

Coördinatoren 1 

2 De volgorde van de werkgroepen en practica 
was niet logisch. 

Dit is in de praktijk lastig te roosteren.   4 

3 Een aantal docenten was last minute Afgesproken wordt dat de JVT dergelijke situaties JVT/coördinatoren 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) 

 

verhinderd voor de practica, waardoor de 
groep studenten die het betrof werd verdeeld 
over 2 andere werkgroepen. Dit had tot gevolg 
dat deze werkgroepen te groot waren. 

meldt bij de coördinatoren. De JVT zal nu alsnog het 
overzicht met de namen van de docenten die het 
betrof mailen naar de coördinatoren. De 
coördinatoren zullen dit verder oppakken. 

4 Het blok bevatte soms veel hoorcolleges op 
een dag. 
 

Afd. Roostering vragen het rooster iets meer te 
stroomlijnen en het aantal hoorcolleges te 
maximeren. 

Coördinatoren 2 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten,  
 
Allereerst natuurlijk hartelijk dank aan de aanwezige studenten dat zij de moeite hebben genomen om de evaluatiebijeenkomst te bezoeken en ons te 
voorzien van een kritische reflectie. Ook dank voor de positieve punten. We zijn trots op onze enthousiaste docenten en zullen de complimenten 
doorgeven aan KJP. Een aantal mindere punten wordt door de coördinatoren herkend. Sommige licht ik er nog even uit. 
 
De toets bevatte inderdaad meer open vragen en is mogelijk daardoor ook slechter gemaakt dan vorige jaren. Er waren ook relatief weinig gerecyclede 
vragen en dat is mogelijk ook een verklaring voor de mindere resultaten. 
Wat betreft de patiëntencolleges is het zo dat we die vooral in het GKLO plaatsen en in het blok de meer theoretisch georiënteerde onderwerpen 
behandelen. De suggestie om wat vaker te verwijzen naar het GKLO vinden we een goede en dat zullen we zeker ter harte nemen.  
Voorts hopen we echt dat we volgend jaar direct bericht krijgen als docenten niet verschijnen of zich last minute afmelden. We kunnen daar pas iets aan 
doen als we  op de hoogte zijn hiervan. Daarin voorziet dan de gemaakte afspraak. Tenslotte heeft de introductie van een nieuw leerboek inderdaad voor 
wat verwarring gezorgd met betrekking tot de terminologie. Daar zullen we volgend jaar strikter op toezien. 
 
Zelf zijn we erg tevreden over het werken met weekcoördinatoren en met een relatief kleine groep docenten. Vooral het grootschalig onderwijs profiteert 
daarvan en dat willen we dan ook zeker continueren. 
 
Henk van Weert 


