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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Blok 3.3 (Ziekten van de nieren en urinewegen)  

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 06-03-2018  Dit blok werd voor de laatste keer gegeven. 
 
Studentenevaluatie:  
Rapportcijfer 6,6 
Respons 93/377 

Coördinator(en): M.J.S. Oosterveld, J.H. Ravesloot  

Docenten:   

Studenten JvT/SR: J. Scherpenisse (SR), R. van Rhijn (MFAS), 4x JVT: S. 
Wildbret, A. Hoekman, J. van Daalen, J. Ringia  

 

Hoofd Bachelor: E. Verheijck   

OC: A. Hoekman  

Onderwijssupport: H. Lont (CEBE, verslag)  

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

 

De respons op de enquête was laag, maar volgens de JVT niet veel lager dan bij 
andere blokken. In de vragenlijst waren geen vragen opgenomen over toetsing. 
Jammer, omdat dit het enige onderdeel van het blok is dat nog herhaald gaat 
worden. 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 De colleges waren goed en interessant. 

2 De fysiologie files werden erg gewaardeerd. 

3 De werkcolleges waren zeer leerzaam. 

4 Het blok had een heel logische opbouw. 
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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 was volgens de studenten te weinig 
oefenmateriaal. Van oefenopgaven waren er 
wel antwoorden maar geen uitwerking. Met 
de opgaven werd te weinig geoefend in de 
werkcolleges. 

De coördinatoren begrijpen de wens van de studenten 
maar houden vast aan de gekozen aanpak. De 
uitwerking van opgaven is goed te herleiden uit de 
stof en uit het boek. Ook in responsiecolleges komt de 
uitwerking aan bod. 
Geen verbeteractie nodig, ook omdat kwantitatief 
nadenken over nierproblemen niet is opgenomen in 
Epicurus. 

n.v.t.  

2 De hoorcolleges waren te lang. Door een 
verbouwing waren deuren dicht waardoor 
studenten niet eerder weg konden. 

- n.v.t.  

3 Algemene waardering was relatief laag, lager 
dan vorig jaar (6,6 t.o. 7,0). Waarschijnlijk 
veroorzaakt door hoge werkdruk in 
combinatie met aan het begin van het blok 
geroosterde hertentamens. 

Hertentamenrooster wordt afgestemd met de SR. Hoofd 2 

4 Kennisclips te lang Clips terugbrengen tot ideale lengte van 10 minuten. Coördinatoren 2 

5 Tentamen slecht gemaakt, 60% voldoende. 
Onduidelijk waardoor, mogelijk door 
onhandige roostering voorafgaande 
hertentamens. 

- n.v.t.  

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

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) 

 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Tentamen in de Borchlandzaal was verre van 
ideaal, surveillant was niet goed te verstaan. 

Bij Bureau Onderwijslogistiek blijven aangeven dat 
Borchlandzaal geen voorkeur heeft. 

Hoofd 1 

2 Uitslag digitale bonuspunttoets wordt minder 
snel gepubliceerd dan bij Epicurus. 

Nagaan of dit sneller kan. Hoofd bij ICTO 2 

3 Op evaluatieformulier zijn geen vragen 
opgenomen over toetsing.  

Bij volgende evaluaties wel opnemen. CEBE 1 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

 


