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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Blok 3.4 (Psychiatrische stoornissen)  

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 12-06-2018  Evaluatierapport: respons 157/387, rapportcijfer 6,2 

Coördinator(en): H.C.P.M. van Weert, L. de Haan (afwezig)  

Docenten: E. Bosnak (tevens coördinator WDD-3)  

Studenten JvT/SR: Anne Hoekman (tevens OC), Shahla Ajoebi, Jennifer 
van Daalen, Joanneke Ringia, Judith Scherpenisse (SR)  

 

Hoofd Bachelor: E. Verheijck   

OC: R. Wilders  

Onderwijssupport: H. Lont (CEBE), 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 De practica werden erg gewaardeerd vanwege het interactieve karakter en de vele illustratieve filmpjes. 

2 De combinatie van werkvormen leidde tot een actieve houding van studenten, waardoor ze hun leerdoelen hebben kunnen behalen. 

3 De onderwerpen in het blok waren merendeels nieuw en interessant. Goed dat in Epicurus psychiatrie eerder in het curriculum aan bod komt. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Er zijn veel vragen en opmerkingen over de 
toetsen: 
- De  eindtoets sloot niet voldoende aan op  

de studiestof, er werden erg veel 
kennisvragen gesteld (rijtjes).  

- De bonuspunttoetsen bevatten vragen 
over leerstof die pas op de ochtend van de 
toets in een (niet verplicht) college was 
behandeld of die nog niet behandeld was. 
Ook  sluiten de bonuspunttoetsen in de 
ogen van de studenten niet goed aan bij 
de eindtoets.  

- De bonuspunttoetsen waren kwalitatief 
lager dan de eindtoets, waren niet 
voldoende representatief en de resultaten 
waren niet betrouwbaar.  

- Herkansingen bevatten meer open vragen 
dan eerstekanstoetsen omdat het kleinere 
aantal deelnemers hier mogelijkheden 
voor biedt. Dit maakt dat de herkansingen 
anders zijn dan de eerstekanstoetsen. 

Ondanks de kritische opmerkingen wijkt het 
slagingspercentage van de toets niet af van 
toetsen in andere blokken. 

Toetsvragen van komende herkansingen laten 
beoordelen door toetsdeskundige van CEBE. 
Afhankelijk van het tijdspad kunnen er aanpassingen 
gedaan worden aan de toetsvragen.  
 

Coördinator 1 

2 De opbouw van het blok was voor veel 
studenten onduidelijk, met overlap in theorie 
en sprongsgewijs aanbod van leerstof. Als 
voorbeeld wordt het regulatiesysteem 

Studenten hebben voorkeur voor aanbieden theorie 
als geheel met daarbij vooruitblikken naar 
onderwerpen in de loop van het blok waar de theorie 
opnieuw relevant is (koppelingen aanbrengen). Het is 
dan niet nodig de theorie opnieuw aan te bieden. 

Coördinator + docenten 2 
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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) 

* 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) 

 

genoemd, dat pas laat in het blok helemaal 
duidelijk werd. 
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 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 In onderwijslokalen op de HvA werkten 
filmpjes niet altijd. Dit kon dan niet worden 
opgelost, omdat hulp vanuit het AMC moest 
komen en dit te veel tijd zou kosten. 

Afstemmen met Vaardighedencentrum, afdeling 
facilitaire onderwijsondersteuners hoe problemen 
kunnen worden voorkomen en/of snel kunnen 
worden opgelost. 

Hoofd + hoofd 
Vaardighedencentrum 

1 
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Team Toetsen heeft de toets voor de herkansing bekeken, maar inhoudelijk weinig problemen gesignaleerd. Een paar vragen zijn aangepast. 
De (geringe) toename van open vragen mag geen probleem zijn; inhoudelijk wordt hetzelfde getoetst. Het aantal rijtjes in de herkansingstoets is niet 
groot. 
De door de studenten gemelde problemen met betrekking tot de opbouw van het blok zijn nieuw. In het verleden was er juist veel waardering voor de 
duidelijke structuur. Mogelijk is er te veel geschoven met onderwijsdelen in verband met aan- afwezigheid docenten. Dat is een punt van aandacht. 
Dit blok is echter afgerond en komt in de huidige vorm niet terug. De aanwezige coördinator voor Epicurus  zal het meenemen. 


