
PDCA+ V8 

1 

 

PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Regulatie & Afweer 2 (RA-2) 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 18 juli 2017   
Coördinator(en): Yvonne Pannenkoek en Jeannine Nellen  
Docenten: -  
Studenten 
JvT/SR/MFAS: 

1 student JvT-1 en Jolien van Dorth (commissaris 
onderwijs MFAS 16-17) 

 

Hoofd Bachelor: Gabor Linthorst  
OC: Jelmer van Lieshout  
Onderwijssupport: Yvonne Lunes (verslag),  Hotze Lont, Ulla Remer, 

Patricia Griffioen 
 

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

 

 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Goede organisatie, opbouw en studielast blok. 
2 Goede hoorcolleges, ZSO’s en e-learnings en hoorcolleges sloten goed aan op de studiestof en ZSO’s. 
3 Antwoordmodellen iRat en tRat. 
4 Practicum microbiologie. 
5 Docenten zijn goed beoordeeld. 
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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 Colleges en tentamens kunnen nog beter op 
elkaar worden afgestemd. 

Coördinatoren zullen dit oppakken. Coördinatoren 2 

2 iRat en tRat zijn voor verbetering vatbaar; er 
vielen veel vragen uit. 

Nog betere controle van de vragen. Coördinatoren 2 

3 De ZSO’s werden goed beoordeeld, behalve 
die van Farmacologie; deze bevatten veel stof 
en het was voor studenten niet geheel 
duidelijk wat van hen werd verwacht. Verder 
werden de antwoorden op de ZSO’s van week 
4 wat laat vrijgegeven. Daarnaast was de 
timing (in week 4) niet heel praktisch. 

Met betreffende vakgroep(en) bespreken. En ZSO 
antibiotica naar voren halen. 

Coördinatoren 2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Overstappers van Curius+ naar Epicurus waren 
minder tevreden dan de echte starters over de 
aansluiting tussen RA-2 en de leerlijnen PO en 
AV. JVT geeft aan dat het goed te doen was 
toen het verslag/de pico achter de rug was.  

  4 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Colleges zouden in 2 collegezalen tegelijkertijd 
gegeven worden, maar o.a. streaming werkte 

2 collegezalen is achterafgezien niet praktisch. 
Volgend jaar inzetten op zoveel mogelijk alle colleges 

Roostering 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) 

 

niet. Webcollege’s kwamen in een aantal 
gevallen te laat op het Blackboard 

in één zaal. Webcollege’s DIRECT na afloop van college 
op BB zetten. 

2 Discussieforum op BB werd niet goed 
bijgehouden door coördinatoren. 

Coördinatoren geven aan tijdens het eerste college te 
hebben gemeld en met de JVT te hebben besproken 
dat ze studenten juist willen motiveren bij het 
vragenuur aanwezig te zijn. Dit is tevens op BB 
vermeld. 
Gabor geeft aan met een voorstel te komen over een 
eenduidige werkwijze omtrent de omgang met het 
discussieforum BB voor alle onderwijsonderdelen 
Epicurus. Studenten zullen hierover aan het begin van 
volgend studiejaar worden geïnformeerd. 

Hoofd Bachelor 1 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Wij danken jullie hartelijk voor jullie enthousiaste deelname aan RA-2 en het geven van feedback, zodat wij het blok nog beter kunnen maken. 
Uit de evaluatie hebben we kunnen opmaken dat jullie over het algemeen tevreden waren over RA-2. Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee! En onze docenten 
ook!  
Er waren ook wat verbeter punten (ZSO van farmacologie en communicatie via het blackboard), die we zullen aanpakken. De ZSO zal worden voorzien van 
feedback en eerder in het blok worden geplaatst. Wat betreft de communicatie via blackboard zullen wij het voorstel van het hoofd van de Bachelor 
afwachten.  
 
Fijne vakantie voor iedereen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jeannine Nellen en Yvonne Pannekoek 


