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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: bachelorjaar 1 honoursonderwijs studiejaar 2016-2017 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 6 februari 2018  Tijdens het gesprek blijkt dat er veel onzekerheid en 
onduidelijkheid is bij de eerstejaars honoursstudenten over de 
mogelijkheden binnen het programma. De coördinatoren en 
het hoofd bachelor benadrukken dat er veel kan, maar dat het 
initiatief voor een belangrijk deel ligt bij de studenten. De 
aanwezige ouderejaars honoursstudent herkent de onzekerheid 
en geeft aan dat het tijd nodig heeft voordat studenten een 
goed beeld hebben van de mogelijkheden en de wederzijdse 
verwachtingen. 

Coördinator(en): M. Leeflang, Y. Pannekoek  

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: R. van Rhijn, M. van Goor (tevens honoursstudent 3e 
jaar bachelor) 

 

Studenten honours H. Knottnerus, S. Mosk, A. Smits, J. Thijs  

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: R. Wilders   

Onderwijssupport: H. Lont, L. Warning, Y. Graafsma (verslag)  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Het honoursweekend wordt positief gewaardeerd. 

2 Het honoursprogramma biedt uitdaging en zorgt ervoor dat studenten bewuster nadenken over hun loopbaan. Het biedt kansen en ideeën. 

3 Het onderdeel over persoonlijk leiderschap is heel interessant. 
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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 Bij het onderdeel Persoonlijk leiderschap bleek 
een deadline niet zo hard als vooraf gesteld. 

Duidelijke procedure ontwikkelen en communiceren 
over omgaan met (het overschrijden van) deadlines. 

Coördinator 2 

2 Studenten hebben behoefte aan meer 
feedback op hun reflectie bij Persoonlijk 
leiderschap. 

Duidelijk communiceren welke feedback kan worden 
verwacht. 

Coördinator 2 

3 Studenten waarderen de vrijheid en 
keuzemogelijkheden binnen het 
honoursprogramma, maar hebben in het 
begin behoefte aan meer duidelijkheid over de 
wederzijdse verwachtingen (mate van 
zelfstandigheid, initiatief, feedback en 
begeleiding). 

Document opstellen en communiceren over 
wederzijdse verwachtingen bij de start van het 
honoursprogramma.  
Ouderejaars honoursstudenten inschakelen bij de 
start van het honourstraject om voorlichting te geven. 
Eerstejaars stimuleren om activiteiten te ontplooien 
samen met ouderejaars. 

Coördinator + 
honoursstudenten als 
onderdeel van vrije keuze 

2 

4 Eerstejaars honoursstudenten kunnen veel 
leren van ouderejaars. 

Ouderejaars honoursstudenten een grotere rol geven 
bij het honoursweekend. 
Ouderejaars honoursstudenten inzetten als co-mentor 
voor eerstejaars. 
Milou van Goor zal contactpersoon zijn namens de 
ouderejaars honoursstudenten voor de eerstejaars. 

Coördinator +  
honoursstudenten als 
onderdeel van vrije keuze 

1 

5 Het is voor studenten niet altijd duidelijk of 
een vraag gesteld moet worden aan de 
mentor/coördinator of aan een medewerker 
van de onderwijsadministratie 

Richtlijnen opstellen en communiceren over 
taakverdeling mentor/coördinator en 
onderwijsadministratie. 

Coördinator 1 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 
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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) 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

2     

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
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Beste studenten, 
 
Allereerst willen we de studenten die de online evaluatie hebben ingevuld en zij die aanwezig waren bij deze bijeenkomst hartelijk danken voor de kritische 
noten, de feedback en inzicht in onduidelijkheden. De meeste kritiekpunten waren van praktische aard: beter aangeven wat verwachtingen zijn, Blackboard 
en avondcolleges. In het vervolg gaan we zeker beter aangeven wat de verwachtingen zijn en alle volgende bijeenkomsten zullen overdag georganiseerd 
worden. Blackboard wordt Canvas, dus dat is even afwachten of dat snel aangepast kan worden of dat daar wat meer tijd overheen gaat. Verder was de 
belangrijkste uitkomst van de evaluatiebijeenkomst mede een boodschap voor jullie: als je vindt dat er iets veranderd moet worden, als je denkt dat je een 
goed idee hebt, als je vaker met mentor/coördinator om de tafel wilt – zeg het, organiseer het, trek aan de bel, verander het. Alles is mogelijk. Als jullie 
meer inhoudelijke masterclasses willen, organiseer dan een inhoudelijke masterclass. Als jullie vaker een gezamenlijke bijeenkomst willen, vraag het 
honourssecretariaat dan om dat in te plannen. Als jullie meer verbondenheid willen met de andere honoursstudenten, betrek dan ouderejaars, 
jongerejaars en master honoursstudenten bij jullie activiteiten.  Dan zullen wij ons best doen om de drempels zo laag mogelijk te houden, de procedures en 
eisen te verduidelijken en het ontstaan van een honours-community te stimuleren. 
 


