
PDCA+ V8 

1 

 

PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Circulatie en milieu interieur (CMI) 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 27 juni 2017   
Coördinator(en): Etienne Verheijck en Mat Daemen  
Docenten: -  
Studenten 
JvT/SR/MFAS: 

3 studenten JvT-1 en commissaris onderwijs MFAS 16-
17 en 17-18 

 

Hoofd Bachelor: Gabor Linthorst  
OC: Jelmer van Lieshout  
Onderwijssupport: Yvonne Lunes (verslag), Yvonne Graafsma, Tobias 

Boerboom, Ulla Remer 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Studenten vonden het fijn dat de ZSO van Jan Hindrik Ravesloot zo gestructureerd was. Coördinatoren vinden de ZSO echter iets te gestructureerd, 

mede gezien de uitgangspunten van Epicurus. 
2 Practica ECG en longfunctie zijn nuttig. 
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3 Integratie longen, nieren en hart is nuttig.  
4 Discussieforum op BB werd goed bijgehouden. 
5 TBL-sessie Jan Hindrik Ravesloot was heel verhelderend voor studenten. Volgens de coördinatoren was de TBL-sessie teveel een werkcollege en sluit 

daarmee niet geheel aan bij de onderwijskundige principes van het onderwijs/Epicurus. 
6 Coördinatoren verzoeken de JvT om de best practices onder de ZSO’s op een rij te zetten. JvT zal dit na de tentamens doen. 

 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Overgang van RA-1 naar CMI-1 is vrij groot 
voor studenten voor wat betreft de studielast  
en de hoeveelheid verplicht onderwijs en 
tentamens.  

Herverdeling van de onderwijslast van week 1 en week 5 
door onderwijs wat meer uit te spreiden over de weken. 

Coördinatoren 2 

2 Een deel van de ZSO’s kosten veel tijd omdat 
studenten weinig voorkennis hebben en het 
boek als lastig wordt ervaren. Daarnaast gaan 
de hoorcolleges niet al te veel in op de stof. 

ZSO week 1 beknopter maken en naar werkcollege 
verplaatsen. 

Coördinatoren 2 

3 Slechte opkomst studenten tijdens 
responsiecolleges. Als studenten weinig 
vragen hebben, dan gaan ze niet naar 
responsiecolleges. Het college moet van  
toegevoegde waarde zijn voor studenten.  

Studenten zouden het fijn vinden als tijdens het 
responsiecollege de stof van de afgelopen periode 
behandeld wordt, zodat studenten hierover vragen 
kunnen stellen tijdens het responsiecollege. Dit is wat 
coördinatoren betreft echter geen optie. Het is immers 
een responsiecollege dat veelal gebruikt werd om vragen 
te oefenen. 
Studenten geven aan dat de balans RA-1 en RA-2 goed 
was. Tijdens deze blokken werden in de ZSO’s vragen 
gesteld die te beantwoorden zijn m.b.v. het studieboek.  

Coördinatoren 2 

4 Bij CMI-1 is de hoeveelheid studiestof voor de 
RAT afwijkend, omdat de opbouw anders is 
dan bij andere blokken. 

In CMI-1 gelden week 1 en 2 voor de RAT. Hoeveelheid 
studiestof voor de RAT verminderen.  

Coördinatoren 2 

5 Practica zijn leuk en leerzaam, maar het Een moment voor de iRat en het werkcollege voor alle  4 
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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) 

 

longfunctiepracticum vond voor een deel van 
de studenten voorafgaand aan de iRAT plaats 
en voor een ander deel van de studenten na 
afloop van de iRAT. Datzelfde geldt voor 
werkcollege 6.1.  

studenten heeft de voorkeur. Coördinatoren geven aan 
dat dit helaas niet te realiseren is i.v.m. de vele extra vrije 
dagen gedurende CMI-1. 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Aansluiting leerlijnen PO en AV bij CMI-1 is 
niet optimaal. 

Afstemming tussen de coördinatoren CMI-1 en de 
leerlijnen en kijken naar de verschillende toets- en 
inlevermomenten. Het verplaatsen van de grote 
opdracht voor AV naar RA-2 behoort jammer genoeg 
niet tot de mogelijkheden. 

Coördinatoren CMI-1 en LL 
PO en AV en Hoofd 
Epicurus. 

2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Gabor Linthorst geeft aan dat de massale 
afwezigheid van studenten bij verplicht 
onderwijs een aandachtspunt is voor de 
opleiding. 

Regels rondom aan/afwezigheid tijdens het onderwijs 
helder weergeven en de consequenties van 
afwezigheid tijdens verplicht onderwijs duidelijk 
communiceren naar studenten aan het begin van het 
studiejaar en op BB vermelden. 

Hoofd Epicurus 2 

2 Studenten zijn niet geheel tevreden over de 
gegeven feedback. Jelmer van Lieshout 
vermoed dat hieronder waarschijnlijk de 
feedback op de ZSO’s mee wordt bedoeld, wat 
aan het einde van het blok wel verbeterde. Dit 

Studenten willen graag korte antwoorden op de ZSO- 
opdrachten en oefenen met tentamenvragen.  

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) 

 

is een dilemma, omdat coördinatoren 
enerzijds niet alles willen prijsgeven en 
studenten anderzijds behoefte hebben aan 
kaders. 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
We hebben met veel plezier het onderwijs vormgegeven. Fijn dat jullie de manier waarop wij de integratie van hart, long en nieren zeer hebben 
vormgegeven hebben gewaardeerd en de practica bijzonder leerzaam vonden. Het is fijn te merken dat jullie je uitstekend hebben ingezet voor het blok. 
Op basis van de evaluatie zijn voor ons de belangrijkste aandachtspunten voor volgend jaar; 1) de herverdeling van de studielast in week 1 en week 5,  2) de 
studielast van een aantal ZSO aanpassen en integreren met de bijbehorende WC,  3) de afstemming van toets- en inlevermomenten met de leerlijnen PO 
en AV. 
 
Vriendelijke groet,  
 
Mat Daemen en Etienne Verheijck 
 


