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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: RA-3 (Regulatie en Afweer) 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 23-01-2018  Aangezien het hoofd Bachelor ook weekcoördinator is bij RA3, 
zit J.H. Ravesloot de evaluatiebijeenkomst voor. 
 
Ondanks de slechte beoordeling van het tentamen op het 
evaluatieformulier en de verwarring tijdens het blok door een 
gebrekkige proeftoets, zijn de resultaten van het tentamen heel 
goed. 83% van de studenten heeft een voldoende behaald. 
 
Gabor Linthorst geeft aan dat het goed is dat studenten direct 
de afwezigheid van een docent melden, zodat er actie kan 
worden ondernomen.  

Coördinator(en): B. Blom, E.C. de Jong,  E.A. Wierenga (verhinderd), D.K. 
Bosman (verhinderd) 

 

Docenten: A.E. van der Merwe, K.M. Tytgat, M. van Onna, J.M. 
van Es 

 

Studenten JvT/SR: JvT jaar 2 aanwezig, SR afwezig  

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: J.M. van Lieshout  

Onderwijssupport: H. Lont, U. Remer, P. Griffioen, Y. Graafsma (verslag)  

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

 

 
Het ongewenste tijdstip van het tentamen (vrijdagavond voor de kerstvakantie) 
kan volgens de aanwezige studenten het oordeel over het tentamen en de toon 
van commentaren negatief hebben beïnvloed.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Interessant en leuk blok. Week 3 en 4 sprongen er in positieve zin uit, evenals het practicum Anatomie in week 6.  
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2 De ZSO’s waren duidelijk en sloten goed aan bij de werkcolleges. 

3 De aanwezigheid van beveiligingsmedewerkers op de looproute naar het station, na afloop van het tentamen, is als heel prettig ervaren. 

4 Het werkcollege over de diabetische voet was zeer nuttig door de aanwezigheid van een patiënt waarbij lichamelijk onderzoek kon worden gedaan. 

 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Het lesmateriaal van week 8 was niet tijdig 
(voor het tentamen) beschikbaar via 
Blackboard. 

Docenten opnieuw wijzen op het tijdig publiceren van 
het lesmateriaal. 

Coördinatoren 2 

2 Vanaf week 5 waren de coördinatoren niet 
voldoende bereikbaar voor de studenten, 
waardoor bij hen het gevoel ontstond niet 
serieus te worden genomen. 

Zie blok/lijn overstijgende verbeteracties, nr.3 Coördinatoren 2 

3 De studiestof voor week 7 was onduidelijk. Studiewijzer aanpassen Coördinatoren 2 

4 De oefentoets wekte door de samenstelling 
verwarring en omvatte een beperkt aantal 
oefenvragen. 

Tentamen en hertentamen RA3 2017-2018 gebruiken 
als oefentoets 

Coördinatoren 2 

5 Het overzicht  van ziektebeelden aan het begin 
van week 5 kwam niet goed over bij 
studenten, omdat ze op dat moment 
onvoldoende basiskennis hadden om de 
verbanden te kunnen leggen.  

Kader aan het begin van de week geven en laten 
terugkomen in de ZSO.   
ZSO’s herzien. 
Overzicht aan het eind van de week geven als 
samenvatting. 

Coördinatoren 2 

6 De leerstof in week 2 bevatte veel herhaling 
van RA1. Ook binnen de week veel herhaling, 
m.n. over diabetes en etniciteit. 

Leerstof herzien. Coördinatoren 2 

7 Bij het tentamen ontbraken normaalwaardes 
van de schildklierfunctie. Deze behoorden niet 
tot de leerstof en werden tijdens het blok bij 
alle opdrachten verstrekt. 

Toevoegen aan tentamen. Coördinatoren 2 



PDCA+ V8  RA-3 2017-2018 

3 

 

* 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]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Bij het laatste responsiecollege waren door 
een misverstand niet alle weekcoördinatoren 
aanwezig. 

De responsiecolleges worden geëvalueerd en waar 
nodig herzien. Tip van student: vermeld in het rooster 
bij het responsiecollege een beschrijving van 
onderwerp en doel. Dit kan het aantal aanwezige 
studenten doen toenemen. 

Hoofd Bachelor 2 

2 Een aantal keer was een docent  AV zonder 
bericht afwezig. 

Vanaf 2018-2019 zal de blokcoördinator geen 
aanspreekpunt meer zijn voor de lijnonderdelen van 
het blok. De AV- en PO-coördinatoren zijn dan 
rechtstreeks bereikbaar. 

n.v.t. 4 

3 Het is niet voldoende duidelijk hoe studenten 
met coördinatoren en docenten digitaal 
kunnen communiceren. Vragen aan het 
speciaal voor dit blok ingestelde mailadres en 
via het  forum op Blackboard werden niet 
altijd of niet tijdig beantwoord. 

Systeem voor correspondentie tussen studenten en 
docenten/coördinatoren evalueren en duidelijk 
communiceren. Het DSSD-systeem is bedoeld voor 
alle correspondentie tussen studenten en 
docenten/coördinatoren, het forum is bedoeld voor 
discussie tussen studenten onderling. Docenten 
volgen het forum, maar plaatsen alleen berichten als 
de discussie dit noodzakelijk maakt. Het is niet de 
bedoeling te communiceren via andere digitale 
kanalen/mailadressen. 

Hoofd Bachelor 2 

4     

5     

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering Prio*/Deadline 
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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) 

[actor] 
1 Het tijdstip van het tentamen (vrijdagavond 

voor de kerstvakantie) wordt door studenten 
en docenten als onprettig ervaren. Het 
tentamen naar donderdag verplaatsen is voor 
de studenten geen optie. 

De roosteraar doet haar uiterste best om herhaling te 
voorkomen, maar door ruimtegebruik en doordat de 
planning centraal door de UvA wordt geregeld is 
herhaling niet uit te sluiten.  

OS 2 

2 De vraag op het evaluatieformulier over 
feedback scoort relatief laag. Dit hangt 
waarschijnlijk samen met onduidelijkheid over 
het begrip feedback. 

Vragenlijst herzien, onderscheid maken tussen 
verschillende momenten van feedback tijdens het 
blok. 

OS 3 

3 Het evaluatierapport laat een lage score zien 
op een deel van de door de coördinatoren 
geselecteerde essentiële leeropbrengsten.  
Het is onduidelijk voor veel studenten wat 
bedoeld  wordt met deze leeropbrengsten, ze 
lijken niet altijd relevant voor het blok. 

Onderdeel leeropbrengsten op evaluatieformulier 
herzien. 

OS 3 

4  
 

   

5  
 

   

Terugkoppeling voor de studenten: 
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1) Het streven is Week 8 en week 2 samen te voegen zodat het examen op een donderdag kan worden afgenomen op een normaal tijdstip. 
2) De bereikbaarheid van de coördinatoren was inderdaad wisselend, maar alle verzoeken zijn wel serieus genomen. We gaan een betere 
stroomlijning van vragen organiseren, omdat de coördinatoren ook vaak op antwoorden van derden zaten te wachten 
3) Het aantal responscolleges zullen we verminderen, omdat de opkomst ook vanuit de studenten zeer laag was en een paar keer zelf 0. 
4) De overlap in studiestof van week 2 zal worden verholpen 


