
PDCA+ V8 

1 

 

PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Rode draad professioneel gedrag 
Jaargang: 2016-2017 
 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 14-09-2017   
Coördinator(en): A. Lok (afwezig) en I. Rupp   
Docenten:   
Studenten JvT/SR: 3 leden JvT-3, voorzitter en vicevoorzitter SR, 

commissaris onderwijs MFAS 2016-2017 en 2017-2018 
 

Hoofd Bachelor: J.H. Ravesloot zit bij afwezigheid van E. E. Verheijck de 
vergadering voor  

 

OC: P. Bakker  
Onderwijssupport: H.B. Lont en Y.J. Lunes  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 Door onderwijs en de opdrachten bieden studenten de mogelijkheid om kritisch naar zichzelf en eigen functioneren/gedrag te kijken en hierop te 

reflecteren (met name essay en verslag juco’s). 
2 Het onderwijs wordt echt ervaren als een rode draad. 
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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 Onduidelijkheid over elementen & toetsing 
PG.  Informatie staat wel op BB, maar je moet 
goed doorklikken. Er stonden o.a. 2 
verschillende opdrachten op BB (een oude en 
een nieuwe versie). Dat zorgde voor 
onduidelijkheid. En  studenten hebben het als 
vervelend ervaren dat de instructie voor de 
opdracht (essay) groter was dan het 
uiteindelijke essay. 

Informatie op BB nalopen. Beknoptere beschrijving 
maken van de criteria waaraan het essay moet 
voldoen. 

Coördinatoren PG 1 

2 Onduidelijkheid over beoordeling 
stationstoets. Er is geen uniformiteit. 
 

Afstemmen met coördinatoren 
vaardighedenonderwijs. Coördinatoren stellen 
beoordelingscriteria op, bijvoorbeeld  in de vorm van 
Rubrics (wanneer geef je een 7 of een 8 etc.). 

Coördinatoren PG 2 

3 Zichtbaarheid/bewustwording PG voor 
verbetering vatbaar. 

De belangrijkste zaken en deadlines op een rij zetten 
voor studenten en op BB zetten. 

Coördinatoren PG 1 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Uniformiteit & invulling KKLO docenten:  het 
verschilt van tutor tot tutor of er al dan niet 
wordt toegelicht waarop de cijfermatige 
beoordeling is gebaseerd. Ditzelfde geldt voor 
de deadlines voor opdrachten. E.e.a. hangt 
waarschijnlijk samen met de beschikbare tijd 
van individuele tutoren voor onderwijs. 

Nog eens weer bespreken met KKLO coördinatoren (al 
verschillende keren gedaan). En overleggen om 
studenten eerder evaluatieformulier toe te sturen 
voor beoordeling mentoren/ tutoren. 

Coördinatoren PG/ 
coördinatoren KKLO 

1 
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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) 

 

Tussentijdse beoordeling mentor/tutor is 
gewenst. 

2 Onderwerpen 
 

In overleg met KKLO coördinatoren en coördinator 
longitudinaal thema diversiteit kijken of wij 
diversiteitsaspect kunnen integreren in essay jaar 3. 

Coördinatoren PG 1 

3 Docenten worden door studenten gezien als 
rolmodel, maar het ontbreken van feedback 
vanuit de rolmodellen op PG van studenten 
wordt door studenten als een gemis ervaren.   
Daarnaast vinden studenten niet alle docenten 
een rolmodel. Hoe daarmee om te gaan door 
studenten? 

Studenten kunnen dit melden bij de coördinatoren PG 
en de  coördinatoren van het betreffende blok. 
Daarnaast is het goed als docenten (met name KKLO 
en Juco’s) na afloop van het onderwijs kort 
terugblikken op het  gegeven onderwijs en studenten 
om feedback vragen over wat goed ging en wat niet. 

JVT-3/coördinatoren KKLO 
(i.v.m. terugblikken) 

2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 Bijeenkomst valt tijdens GKLO-onderwijs, wat 
niet ideaal is voor studenten. De 
evaluatiebijeenkomsten worden in principe 
niet tijdens verplicht onderwijs ingepland. 
Daarvoor vindt v.t.v. afstemming plaats met 
Roostering.  

Mocht in de toekomst nog een keer het geval zijn, dan 
is het praktisch als studenten dit direct laten weten 
aan Y. Lunes nadat de datumbevestiging is verstuurd. 
Er zal dan een nieuwe datum geprikt worden. 

Studenten/Y. Lunes 2 

2 Lage respons van studenten (47 versus 51) op 
evaluatie. Komt waarschijnlijk  door moment 
van uitzetten evaluatieformulieren (in 
zomervakantie). 

Voortaan evaluaties uitzetten begin/medio juni. Y. Garst 2 
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Terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
Wederom veel dank voor jullie constructieve feedback; wij gaan ermee aan de slag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ines Rupp en Anja Lok 


