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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Blok 3.6 ‘Ziekte, gedrag en samenleving’  
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 28 juni 2017   

Helaas is er geen verslag van de evaluatiebijeenkomst van vorig 
studiejaar i.v.m. een computercrash van de notulist van 
MFAS/JVT-lid van vorig jaar. 
 
N.a.v. vorig jaar (zie ook evaluaties vorig jaar): 
- Start blok dag na tentamen lukte rooster-technisch niet. Wel 
zo kunnen plannen dat alleen algemene inleiding op eerste dag 
viel. 
- Clustering thema’s: titels van onderwijsonderdelen aangepast 
om samenhang duidelijk te maken. 
- Diepgang colleges: gemeld aan docenten. Docenten (bijv. VGZ) 
hebben colleges aangepast. Volledige stof is niet in beschikbare 
tijd te behandelen. Toch behouden verminderd aantal college-
uren (wenselijk bevonden), kennisclips. 
- Wens tot digitalisering i.v.m. lengte tentamen: BPT is digitaal. 
Digitaliseren tentamen niet gelukt i.v.m. planning invoering 
nieuw toetssysteem; daarom een MC vraag en een open vraag 
minder gesteld op het tentamen. 
- [Onderwijssupport] Correctie namen coördinatoren in files. 
Lijkt grotendeels gelukt. 
- [Onderwijssupport] Duur en timing blok waren zoals al 
aangegeven tijdens overleg niet aan te passen. 
 
Gezien het verloop van de evaluatiebijeenkomst en de 
geformuleerde verbeteracties is het niet nodig over 3 maanden 

Coördinator(en): Noor van Wissen en Irene van Valkengoed  
Docenten: -  
Studenten JvT/SR: 1 student JVT-3, Jolien van Dorth (commissaris 

Onderwijs MFAS 2016-2017), Roos van Rhijn 
(commissaris Onderwijs MFAS 2017-2018) 

 

Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck  
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? 
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een follow up gesprek tussen HB en coördinatoren in te 
plannen om de stand van zaken rondom de verbeteracties te 
bespreken.  

 

Belangrijkste best practices 
1 Onderwijs geeft nieuwe kijk op geneeskunde en hoe gezondheidszorg in elkaar steekt. 
2 Uitdagend tentamen. 
3 Enthousiaste docenten. 
4 Verdieping practica; combinatie rekensommen en inzichtsvragen. 
5 Toegankelijkheid BB;  goed bijgehouden door coördinatoren. 
6 Kennisclips. 

 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Lesstof: onduidelijkheid door typfout/arcering 
na omzetting leerstof in blokboek. Nieuwe 
boeken niet in voldoende mate aanwezig in 
bibliotheek. 

a.Correctie van doorgegeven fouten in blokboek. 
b.Beperkte beschikbaarheid boeken is reeds tijdens 
blok bij bibliotheek gemeld; er zijn boeken bijbesteld 
en probleem opgelost. 

Bloksecretariaat/ 
coördinatoren 

a. 2  
b. 4 

2 Tentamen: ondanks checks intercollegiaal en 
door blokteam en Team Toetsen, zaten er wat 
onnauwkeurigheden (dubbele antwoordoptie, 
typefout, verkeerde verwijzing 
antwoordsleutel) in tentamen. 

Voor 2017-2018 zal een voormalig geneeskunde 
student, werkzaam bij Sociale  
Geneeskunde, de BPT en het gecheckte tentamen 
blanco maken en nakijken. Eventuele opgespoorde 
fouten en discrepanties zullen dan voor het drukken 
van het tentamen worden gecorrigeerd.  

Coördinatoren 2 

3 Tentamen: is als lastig ervaren door studenten 
omdat bepaalde vragen op meerdere 
manieren te interpreteren waren en de focus 

a.Tijdens het openingscollege bij het punt tentamen 
vertellen dat de colleges op een aantal onderwerpen 
een korte introductie geven, maar dat alle in de 

Coördinatoren a. 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) 

op de stof uit het boek lag.  Het was voor 
studenten niet duidelijk genoeg dat i.v.m. het 
terugbrengen van het aantal contacturen (tot 
de norm; mede n.a.v. de evaluaties in 
voorgaande jaren) colleges niet volledig 
dekkend zijn voor de lesstof. 
 

leerstof opgegeven onderwerpen bevraagd kunnen 
worden en dat -in verband met de breedte van de 
vakgebieden- de keuzes per jaar zullen variëren. 
b.Gedurende 1e responsiecollege voornamelijk mc-
vragen behandelen en open vragen die niet direct zijn 
af te leiden uit het boek. Tijdens 2e  responsiecollege 
meer nadruk leggen op open vragen. 
c.Het pallet aan onderwerpen/vragen iets verbreden. 
d.Iets meer vragen op toepassingsniveau toevoegen. 

 
 
 
b t/m d. 2 

4 Onderdeel ‘gezondheid en simuleren’: volgens 
studenten lag iets te veel nadruk lag op 
simulatie game. 

De simulatie game mag korter en bondiger, zodat   
nog meer ruimte ontstaat voor de behandeling van 
stellingen en discussie daarover. 

Coördinatoren 2 

5 Minisymposium over screening: hierover 
waren studenten in evaluaties wat minder 
enthousiast. 

Onderdeel over dementie kan iets interactiever en 
meer ruimte voor discussie in worden aangebracht. 

Coördinatoren 2 

6 Practicum/werkgroep kwaliteit in de zorg: 
Noodzaak tot voorbereiding werkgroep was 
niet iedere student helder 
 Powerpoint was nuttige toevoeging, maar 
werd niet bij alle groepen gebruikt. Artikel 
tijdens onderwijs lezen is zonde van de tijd. 

De Powerpoint bij alle groepen gebruiken. Studenten 
artikel thuis laten lezen en aan de slag met degenen 
die het artikel van tevoren hebben gelezen. Op BB van 
tevoren de gang van zaken toelichten en aangeven dat 
het een lastig onderwerp is, om studenten te 
motiveren aanwezig te zijn en het onderwijs goed 
voor te bereiden.  

Coördinatoren 2 

7 Hoorcolleges: tempo hoorcolleges week 2 en 3 
lag wat laag. 

Tempo iets verhogen. Coördinatoren 2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Kennelijke overlap onderdeel ‘preventie’ met 
onderwijs in blok 3.2. Tevens wat overlap voor 

Inhoudelijke afstemming op potentieel overlappende 
onderwerpen door iemand met inzage in gehele 

HB 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) 

  

wat betreft college ‘screening’ met blok 1.3, 
KWM en 3.5. 
 

curriculum. De herhaling is door studenten overigens 
niet als vervelend ervaren. Studenten doen de 
suggestie om de betreffende stof iets sneller door te 
lopen. 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Communicatie over notulen/afspraken. 
 

Indien documentatie onverhoopt niet beschikbaar kan 
worden gesteld, bij constatering direct melding maken 
zodat uit bundeling van notities nog notulen gemaakt 
kunnen worden. 

Onderwijssupport 4 

2 Faciliteiten: matige beschikbaarheid zalen 
digitale toetsing (avonduren niet wenselijk), 
niet geleverde stemkastjes. 

Uitbreiding faciliteiten digitale toetsing. Interne 
controle van dagplanning. 

Onderwijssupport 3 

3 Tentamen: geen goede timing tentamen. 
 

Vóór augustus reeds beschikbare zaal boeken, 
ongeacht digitale toetsingsoptie (i.v.m. feit dat 
prioriteit voor digitalisering ligt bij Epicurus). 

Coördinatoren i.s.m. 
Roostering 

4 
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Dank voor jullie constructieve feedback.  
We hebben jullie punten serieus genomen en zullen komend jaar aandacht besteden aan onder andere de volgende zaken: 
 

1. Het tentamen verbeteren, dit werd als lastig ervaren en zorgde soms voor onduidelijkheid. Tevens was de timing niet goed, dit wordt opgepakt.  
2. Het tempo van de hoorcolleges verhogen. 
3. Onderdeel van het minisymposium Screening interactiever maken. 
4. Overlap met onderdeel preventie zo klein mogelijk maken. 

 
Een fijne zomer gewenst! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Irene van Valkengoed en Noor van Wissen,  
coördinatoren blok 3.6 


