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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Rode draad Farmacologie en Farmacotherapie 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 11 juli 2017   

Glenn Dumont geeft aan de feedback van studenten te 
herkennen, maar verbaast zich over de lage score op de 
tevredenheid van studenten over voldoende feedback en 
activerend onderwijs. De JVT-2 vermoedt dat deze scores in 
negatieve zin beïnvloed zijn doordat jaar 2 in algemene zin wat 
minder tevreden was over bepaalde zaken. 

Coördinator(en): Glenn Dumont  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: 2 leden van de JVT-2 en 3 leden van de JVT-3, 

commissaris onderwijs MFAS, Anne Wermelink (SR) 
 

Hoofd Bachelor: afwezig i.v.m. vakantie  
OC: Remy Petersen (zit overleg voor bij afwezigheid van 

Etienne Verheijck en Jan Hindrik Ravesloot) 
 

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 Hoorcolleges goed geregeld en duidelijke uitleg. 
2 Studenten zijn tevreden over tentamenvragen. 
3 Werkcolleges in blok 3.5 werden goed gewaardeerd. 
4 Fijn dat veel van de verbeterpunten van vorig studiejaar zijn 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) 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Meer oefenmateriaal in jaar 2 had fijn 
geweest.  Dit speelde niet in jaar 3. 

Geen verdere actie nodig i.v.m. uitfasering blok.   4 

2 Studenten hebben behoefte aan meer 
contactonderwijs en (werk)colleges over 
farmacologie. 

Hier is weinig aan te doen, dit is een beperking van 
het curriculum. 

 4 

3 Studenten hebben het tentamen als lastig 
ervaren, met name het tentamen van blok 2.2 
en 2.3 bevatte heel specifieke en veel open 
vragen.  

Geen verdere actie i.v.m. uitfasering blok.  4 

4 De studielast is hoog en hoeveelheid 
studiestof groot  in verhouding tot het te 
behalen aantal studiepunten. 

Dit komt mede doordat het onderwijs voorheen een 
leerlijn was en is niet anders.  

 4 

5 Onduidelijkheid over het aantal  te behalen 
studiepunten.  

Studiejaar actualiseren; er stond nog 2015-2016. Coördinator 2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Jammer dat dit onderwijs niet in deze vorm 
terugkomt in Epicurus. Studenten vinden het 
onderwijs erg nuttig en de opgedane kennis is 
voor de hedendaagse arts belangrijk. 
Studenten stellen prijs op werkcollege(s) ter 
ondersteuning van de ZSO’s. 

Hoofd Epicurus kopie verslag mailen. Hoofd Epicurus 
geeft later aan dat voor farmacologie in Epicurus 
wordt aangesloten bij Pscribe;  een web-based e-
learning onderwijs- en toetsprogramma waarmee 
studenten Geneeskunde en Farmacie hun kennis en 
vaardigheden in het farmacotherapeutisch redeneren 
kunnen oefenen. Daarnaast is het farmacologie-
onderwijs in Epicurus geïntegreerd in de blokken. 

 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) 

 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 -    

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten, 

Hartelijk dank voor het invullen van de evaluatie 2016-2017. Ik ben verheugd om te merken dat de rode draad gewaardeerd wordt, maar neem ook de 
kritiekpunten ter harte. Jullie vraag om meer college en feedback momenten kan helaas niet gehonoreerd worden omdat er simpelweg geen plek meer in 
het programma is, voor meer oefenmateriaal verwijs ik jullie graag naar de battle of the meds app, te downloaden via Google Play of Itunes. 

Voor wat betreft de tentaminering en herkansingen geldt dat de leerdoelen, studiestof en specifiek te kennen medicijngroepen en medicijnen zoals 
opgegeven door Mieke Mulder gehandhaafd blijven, gelijk aan vorig jaar, zie ook de oefentoetsen. Daarnaast wil ik echter met klem benadrukken dat ook 
de opgegeven studiestof uit Waller bestudeerd moet worden, alle vragen worden gemaakt op basis van de studiestof uit Waller en de colleges. Alleen de 
leerdoelen en colleges bestuderen is dus niet toereikend! 

Veel succes gewenst aan diegenen die aan de herkansingen deelnemen en aan iedereen een hele fijne zomer gewenst! 
 

Met vriendelijke groet, 

Glenn Dumont 


