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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Keuzeonderwijs 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 5 oktober 2017  Aangezien er ca. 40 keuzevakken zijn en een zelfde aantal 

evaluatierapportages (en het onderwijs vorig jaar voor het 
laatst plaatsvond), wordt afgesproken tijdens de bijeenkomst te 
focussen op wat volgens studenten en coördinatoren voor 
verbetering vatbaar is, wat heel goed ging en welke punten 
relevant zijn om mee te nemen voor Epicurus. 

De vakken verschillen nogal van elkaar, waardoor de evaluaties 
deels generieke vragen bevatten en deels vragen die voor 
specifieke keuzeonderwijsonderdelen gelden, aangeleverd door 
de diverse individuele docenten. 
 
Wat coördinatoren betreft zijn er geen uitschieters in positieve 
of negatieve zin om hier te bespreken. Studenten zijn over het 
geheel genomen tevreden. Alle individuele keuzevakken 
scoorden dit jaar tenminste een 7/7,5. De gemiddelde score 
bedroeg een 8,1. 
 
In 2015-2016 scoorde het keuzevak acute gifsituaties niet goed, 
in 2016-2017 scoorde het vak een 8,3. 

Coördinator(en): Ronald Wilders en Lida v.d. Merwe  
Docenten:   
Studenten JvT/SR: 3 leden JVT-3  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck verhinderd, Jan Hindrik Ravesloot zit 

in verband hiermee de vergadering voor 
 

OC:   
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 Keuzeonderwijs zorgt voor verbreding/verdieping. 
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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 Er zijn nog studenten die keuzevakken hebben 
openstaan. Het aantal studenten dat dit 
betreft is echter onbekend, maar bedraagt 
naar schatting zeker enkele tientallen of zelfs 
meer. Studenten hebben zich zelf ook niet 
gemeld en stellen het volgen van het 
keuzeonderwijs waarschijnlijk uit. Er zijn nu 
nog geen keuzevakken georganiseerd voor 
deze groep. 

Indien gewenst/nodig kan een bezemklas in de zomer 
georganiseerd worden, maar dat heeft niet de 
voorkeur. Bij voorkeur volgen deze studenten het 
keuzeonderwijs elders, omdat het veel tijd kost om 
keuzeonderwijs te ontwikkelen. 
Coördinatoren vragen de OA om een overzicht van 
studenten die nog 10 EC of een deel daarvan hebben 
openstaan. Daarnaast zal de JVT-3 een bericht op 
Facebook plaatsen met 1) het verzoek aan studenten 
om te controleren of al hun studiepunten juist in SIS 
geregistreerd zijn 2) of ze nog keuzeonderwijs hebben 
openstaan, 3) en zo ja dat ze bijvoorbeeld op 
http://iis.uva.nl/onderwijsaanbod/iis-colleges/iis-
colleges.html kunnen kijken naar geschikte 
keuzevakken van het IIS en 4) als ze nog vrijstellingen 
willen aanvragen ze dit z.s.m. moeten doen. 

Coördinatoren 
 
 
 
 
Coördinatoren 
 
JVT-3 

2 
 
 
 
 
1 
 
1 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Veel verschillen tussen de diverse vakken qua 
moeilijkheidsgraad, studielast en becijfering. 

Binnen Epicurus naar kijken; goed reguleren en goede 
kwaliteitscontrole is belangrijk. 

HB/coördinator 
keuzevakken Epicurus 

2 

2 Te weinig plekken aan het begin van het 
studiejaar. Dit komt volgens coördinatoren 
omdat het aantal studenten v.t.v. lastig te 
voorspellen is. Er waren enkele tientallen 
inschrijvingen meer dan in eerdere jaren. 
E.e.a. is wel snel opgepakt door 

Zo mogelijk/zo nodig in Epicurus naar kijken. HB/coördinator 
keuzevakken Epicurus 

2 

http://iis.uva.nl/onderwijsaanbod/iis-colleges/iis-colleges.html
http://iis.uva.nl/onderwijsaanbod/iis-colleges/iis-colleges.html
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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) 

 

coördinatoren, door extra keuzevakken te 
creëren. 

3 Studenten hebben behoefte aan duidelijkere 
communicatie over welke keuzevakken te 
volgen zijn. Coördinatoren geven aan dat dit 
altijd op 3 verschillende manieren  werd 
gecommuniceerd; voorlichtingscollege (dat 
slecht werd bezocht), BB en mail. 

Er wordt reeds nagedacht over de wijze waarop het 
beste met studenten gecommuniceerd kan worden 
binnen Epicurus. Er zal worden gestreefd naar één 
communicatiemedium. Er hebben al een 
zelfstudieopdracht en een  voorlichtingscollege 
plaatsgevonden. 

HB, Epicurus 1 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 -    

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten,  
 
Met een gemiddeld “rapportcijfer” van 8,1 hebben de AMC-keuzevakken van het studiejaar 2016-2017 het opnieuw goed gedaan. De gedetailleerde 
evaluaties van de diverse AMC-keuzevakken, met veel concrete en duidelijke feedback, hebben de coördinatoren en docenten van de keuzevakken 
geholpen om een hoge kwaliteit bereiken. Onze dank voor jullie input!  
 
We hebben de afgelopen jaren met plezier het keuzeonderwijs van Curius+ vormgegeven. We vragen de studenten van Curius+ dringend om na te gaan of 
hun studiepunten voor het keuzeonderwijs, al dan niet in de vorm van een vrijstelling, goed in SIS geregistreerd staan. Heb je nog geen 10 EC (of meer) aan 
keuzeonderwijs verzameld, dan ben je voor de resterende studiepunten aangewezen op “ keuzeonderwijs elders”. Meer daarover vind je op Blackboard bij 
“20172018 GNK Keuzeonderwijs”. Daar vind je ook informatie over het aanvragen van vrijstelling; wacht daar niet te lang mee.  
 
Hartelijke groet, Lida van der Merwe en Ronald Wilders 


