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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Inleidend Blok Keuzeonderwijs / KWM Epicurus jaar 2 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 12-04-2018  Studentevaluatie:  Respons 198/286, rapportcijfer 7,3. 
 
De coördinatoren danken de studenten voor hun positieve 
feedback en hun enthousiasme tijdens het blok. 
De coördinatoren zijn onder de indruk van de kwaliteit van de 
posters. 
 

Coördinator(en): B. Hutten, S. Middeldorp  

Docenten:   

Studenten JvT/SR: R. van Rhijn (MFAS), M. van Goor (SR), M. Ruhe (SR), 
JVT: E. Lap, G. vd Schoot, M. Jarings, L. van Dijk 

 

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: J. van Lieshout  

Onderwijssupport: H. Lont (CEBE), U. Remer, L. van Loon, 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 Enthousiaste docenten en coördinatoren en een goed georganiseerd blok 

2 Snelle antwoorden op de ZSO’s en Powerpoints snel beschikbaar, goede bereikbaarheid van coördinatoren via mail. 

3 Goede e-learnings 

4 Representatieve oefentoets 

5 De studenten hebben het gewaardeerd dat de posters voor het symposium konden worden opgestuurd om te worden geprint. 
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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 Veel studenten melden dat ze meer 
begeleiding wensen tijdens de SPSS-practica. 
Anderzijds geven de coördinatoren aan dat 
veel studenten slecht voorbereid naar de 
practica komen en hierdoor veel vragen 
hebben. 

Streven naar 3 geschikte begeleiders per 
practicumzaal. 
Studenten via Blackboard/Canvas duidelijk informeren 
wat van hen verwacht wordt als voorbereiding op de 
practica. 
Voorts zullen we op zoek gaan naar een korte SPSS 
tutorial als voorbereiding op het practicum zelf 

Coördinatoren 2 

2 De leerstof voor de iRAT/tRAT was niet 
duidelijk voor de studenten. 

Duidelijke vermelding leerstof in studiewijzer Coördinatoren 2 

3 Op de dag van de iRAT/ tRAT werd nog nieuwe 
stof aangeboden voor deze toets. 

Rooster anders inrichten of deze stof niet opnemen in 
deze toets. 

Coördinatoren 2 

4 De werkdruk gedurende het blok wisselt sterk. 
Week 3 is erg druk, week 4 veel minder. 

Vooraf duidelijk communiceren hoe het blok is 
opgebouwd. 

Coördinatoren 2 

5 Veel studenten moesten bij het symposium 
lang wachten voordat hun poster werd 
beoordeeld. 

Dag indelen met tijdsblokken zodat wachttijd per 
student minder lang is. 

Coördinatoren 2 

6 Bij de posteropdracht verschilde de 
moeilijkheidsgraad van de databases. 

Deel van de databases zal worden herzien. Coördinatoren 2 

7 Veel studenten hebben behoefte aan oefenen 
met het berekenen van frequentie- en 
vergelijkingsmaten 

Inloopspreekuur voor dit onderdeel organiseren. Coördinatoren 2 

8 De coördinatoren hebben veel tussentijdse 
vragen ontvangen van studenten over het 
maken van hun poster. 

Inloopspreekuur Posteropdracht organiseren. Coördinatoren 2 



PDCA+ V8 Inleidend Blok Keuzeonderwijs / KWM, 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) 

 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Voor studenten is het lastig dat tussen blokken 
verschillen bestaan in de wijze van digitaal 
communiceren van studenten met 
coördinatoren en docenten. 

Canvas biedt meer mogelijkheden voor communicatie. 
In Canvas meer lijn brengen in de communicatie 
tussen coördinatoren/docenten en studenten. 

Hoofd 3 

2 Veel studenten begrepen na dit blok pas wat 
al eerder in het lijn AV was aangeboden 
(concrete voorbeelden:  onderzoeksdesign, 
analyse, systematic review en critical 
appraisal). 

Plaats van het blok KWM in het curriculum 
heroverwegen. 
Afstemming met de coördinatoren van de AV lijn 

Hoofd 
 
Hoofd 

3 

3     

4     

5  
 

   

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De weergave van de beoordeling van de ZSO’s 
in het evaluatierapport is onvolledig. 

Rapportage bekijken en zo mogelijk nieuw rapport 
opmaken. 

CEBE n.v.t., 
inmiddels 
gedaan. 

2 In de computerzalen was op de helft van de 
computers geen SPSS geïnstalleerd. 

Kort van tevoren checken of SPSS op alle computers is 
geïnstalleerd. 

ICTO 2 

3     

4  
 

   

5  
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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) 

 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Het geheel vernieuwde en verdiepte blok KWM is heeft een goede beoordeling gekregen van studenten, docenten en coördinatoren.  
Verbeterpunten betreffen met name organisatorische aspecten, welke voor het volgend studiejaar zullen worden verbeterd. Inhoudelijk waren de 
verschillen in de databases ten behoeve van de verplichte posteropdracht het belangrijkste commentaar. De coördinatoren hebben toegezegd hier volgend 
jaar verandering in aan te brengen.  


