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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Blok 3.5 (Oncologie)  

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 13-06-2018  Resultaten evaluatie: respons 172/372, rapportcijfer 7,3 

Coördinator(en): T.M. de Reijke, M.J. van de Vijver (afwezig met 
bericht) 

 

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: Vianne Bloothoofd, Anne Hoekman, Roos van Rhijn 
(secr. MFAS), Judith Scherpenisse (SR) 

 

Hoofd Bachelor: E. Verheijck   

OC: Anne Hoekman  

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 Goede opbouw van het blok, met duidelijke thema’s. 

2 Enthousiaste docenten. 

3 Activerende werkvormen en voldoende begeleiding bij practica/werkcolleges. 

4 Hoorcolleges van hoog niveau met state-of-the-art informatie over bijvoorbeeld diagnostiek en behandelingen. 
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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 specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Hoewel de vastgestelde termijn inmiddels 
overschreden is, is de tentamenuitslag nog 
niet bekend. Eén docent moet zijn beoordeling 
nog geven. Daarna vindt de toetsanalyse 
plaats en kunnen de cijfers bekend  worden 
gemaakt. 

Z.s.m. excuses namens de coördinatoren en de 
opleiding aanbieden aan de studenten via Blackboard. 
Hierbij ook vermelden wanneer de uitslag kan worden 
verwacht. 
Nakijkprocedures herzien en waar nodig bijstellen. 

Coördinator 
 
 
 
Hoofden opleiding 

1 
 
 
 
2 

2 Een deel van de docenten verwerkt actuele 
inzichten in de lessen. Omdat niet alle 
docenten en materialen dezelfde kennis 
overbrengen, is het soms verwarrend voor 
studenten, zeker met het oog op de toetsen. 

Geen actie nodig, onderwijs wordt niet meer in deze 
vorm gegeven. 

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

3 Studenten ervaren soms een overlap in 
leerstof tussen colleges. 

Geen actie nodig, onderwijs wordt niet meer in deze 
vorm gegeven. In Epicurus vrijwel geen overlap tussen 
colleges. 

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

4 Studenten hebben een voorkeur voor meer 
leerstof over basisprincipes dan aan 
informatie over specifieke protocollen. 

Geen actie nodig, onderwijs wordt niet meer in deze 
vorm gegeven. In Epicurus veel meer aandacht voor 
basisprincipes. 

n.v.t. 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) 

 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

2     

3     

 

De studenten waren enthousiast en het was leuk om dit blok (voor de laatste keer) te geven en gezien de goede beoordeling van inhoud en docenten 
weinig reflectie. Het is vervelend dat o.a. door ICT-problemen de uitslag van het tentamen nog niet bekend is. Er wordt hard aan gewerkt om dit voor 
elkaar te krijgen. 


