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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Blok 3.2 (Ziekten van het zenuwstelsel) 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 07-02-2018  Hotze Lont leidt het overleg. 
 
De coördinatoren uiten hun zorg over de veranderingen van het blok in Epicurus. Ze 
vragen zich af of het kennisniveau van de studenten gelijk zal blijven. De studenten 
geven aan dat in Epicurus meer ZSO’s zijn en dat ze daar na een wenperiode nu veel 
tijd aan besteden. Ze zien ook bij hun medestudenten dat er bijvoorbeeld veel tijd 
wordt besteed in Epicurus aan de zelfstandige voorbereiding van practica.  
 
Na afloop van de bespreking stuurt A. Fransen namens de coördinatoren het volgende  
overzicht van geconstateerde verstoringen op logistiek en facilitair gebied:  
• Geen pauzes tussen colleges op 6 november 
• College van 15 nov: was eerst 10.00, stond ook zo op rooster.uva.nl , maar heel 

kort van te voren is het veranderd in 10.15 uur. Waardoor heel onrustig onderwijs, 
docent was begonnen om 10.00 en studenten, zaal 1/3 gevuld en om 10.15 
kwamen nog studenten. Docent is niet op de hoogte gebracht van deze wijziging.  

• Melding tentamen op 22.12, staat verkeerde sectie, nl cardiologie ipv neurologie.  
• Datum tt niet in de middag, studenten zijn niet meer fris. Middag voor kerst! 

Ongelukkig planning 
• Geluidsinstallatie CZ5 slechte akoestiek.  
• CZ1: geen mogelijkheid meer om op het bord te schrijven. Vragen kunnen niet 

visueel worden toegelicht. De mic kan niet mee in de zaal, maakt zingend geluid. 
Ook als er 2 mic aan staan, komen er bijgeluiden wat hinderlijk is voor de 
studenten. Bij gebruik van de microfoons is er een terugkerende galm. 

• CZ2: beamer was stuk, was noodoplossing voor tijdelijke beamer. 

Coördinator(en): R. Oostra, Y. Roos, V. Odekerken 
(plv.), A. Fransen (onderwijssecr. 
Neurologie) 

 

Docenten:   

Studenten JvT/SR: Jennifer van Daalen, Judith 
Scherpenisse (JvT/SR), Roos van 
Rhijn (commissaris onderwijs 
MFAS) 

 

Hoofd Bachelor: E. Verheijck (afwezig)  

OC: -  

Onderwijssupport: Y. Graafsma (verslag), H. Lont 
(voorzitter) 

 

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

1 De werkcolleges waren zeer leerzaam en interactief. Na het werkcollege was weinig zelfstudie nodig voor beheersing van de stof. 

2 Het blok werd gegeven door een beperkt aantal en heel goede docenten. Studenten vinden het prettig om niet te veel verschillende docenten te 
zien. 

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 specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Doordat alle practica geconcentreerd zijn aan 
het begin van het blok ervaren de studenten 
de spreiding van de leerstof over de weken 
van het blok als onevenwichtig. Ook ervaren 
ze de practica als erg lang. 

De lengte van (een deel van) de practica is 
teruggebracht in Epicurus.  Om logistieke en 
praktische redenen  is er weinig te doen aan de 
verdeling van de practica over het blok.  

n.v.t. n.v.t. 

2     

3     

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De coördinatoren hebben een melding 
gekregen over een incident met ongepast 
taalgebruik door een docent. De studenten 
geven aan dat dit vaker voorkomt. 

De studentenraad zal bespreken met de betreffende 
docent dat sommige opmerkingen waarschijnlijk niet 
vervelend bedoeld zijn, maar wel als zodanig kunnen 
worden ervaren door studenten.  

Studentenraad 1 

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

 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Tijdens het blok was er veel overlast, o.m. 
door verbouwingen van lokalen. Ook waren de 
faciliteiten in de lokalen niet altijd op orde. 
(zie nagekomen lijst op pag.1 van dit verslag) 

Evalueren met OS en situatie verbeteren. Hoofd Bachelor 1 

2 Tijdens het tentamen bleken er onvoldoende 
extra formulieren beschikbaar. De 
surveillanten wezen de studenten erop dat ze 
geen fouten konden maken bij het invullen 
van het antwoordformulier. 

Evalueren met OS en situatie verbeteren. Hoofd Bachelor 1 

3     

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

 
De docenten zijn buitengewoon blij opnieuw zulke enthousiaste reacties te hebben mogen ontvangen van studenten over het blok. Het geeft aan dat de 
inspanningen breed gewaardeerd worden door de studenten. Jullie positieve opmerkingen over het blok zelf, de invulling middels practica en werkcolleges 
en jullie enthousiaste commentaren over de docenten zijn echt een inspiratie zo door te gaan. De docenten nemen de positieve opmerkingen over de 
werkcolleges mee naar het nieuwe Epicurus-onderwijs en beloven daar minimaal net zoveel werkcolleges in te verwerken als in het afgelopen Curius+. Ook 
zullen we proberen zoveel mogelijk practica te behouden. Nogmaals onze dank voor jullie waardering. 


