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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Epicurus Lijn AV jaar 1 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 5-7-2018   Respons evaluatie: N=66, rapportcijfer 5,5 (SD 1,6). 
 
 

Coördinator(en): Karen Nieuwenhuijsen  

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: Charlotte Tijburg (JVT), Roos van Rhijn (secr. 
Onderwijs MFAS 17/18), Senna Diepenveen ((secr. 
Onderwijs MFAS 18/19), Milou van Goor (SR) 

 

Hoofd Bachelor: Gaborg Linthorst afwezig, Ulla Remer zit gesprek voor  

OC: Ronald Wilders  

Onderwijssupport: Ulla Remer, Hotze Lont, Yvonne Graafsma (verslag)  

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

 

 
Lage respons 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Tijdens AV worden de studenten goed aangezet tot werken en tot kritisch denken. 

2 De onderlinge samenwerking tijdens de opdrachten verliep goed. 

3 Gebruik van Scorion is inmiddels duidelijk. Instructies zijn aangepast en er zijn verbeteringen doorgevoerd in het systeem. 

4 Goed om te leren hoe een wetenschappelijk verslag te schrijven.  
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Beoordelingscriteria opdrachten onduidelijk. Beoordelingscriteria voorafgaand aan studiejaar 
publiceren op Canvas. 

Coördinator 2 

2 Studenten ervaren onvoldoende feedback. 
Veel studenten willen altijd feedback 
ontvangen, ook wanneer ze het oordeel ‘op 
niveau’ hebben gekregen. Docenten kunnen 
dit niet realiseren, maar vinden dit ook niet 
noodzakelijk. 
Studenten ontvangen bij voorkeur feedback 
en beoordeling van zo min mogelijk 
verschillende docenten. Gezien de schaarste 
aan docenten en de verschillen tussen de 
opdrachten is dit niet te realiseren. 

 Docenten nogmaals instrueren/ van voorbeelden 
voorzien. Feedback is verplicht bij oordeel ‘onder 
niveau’. 

 Bij opdrachten toevoegen dat student feedback 
op eerdere opdracht moet meesturen aan 
docent/beoordelaar (uitzoeken bij ICTO hoe dit 
technisch mogelijk is in Scorion), zodat 
beoordelaar kan relateren aan eerdere feedback. 

 Communiceren dat aan het eind van ieder blok 
studenten via DSSD toelichting kunnen vragen op 
beoordeling van opdrachten of bezwaar kunnen 
maken. 

Coördinator 2 

3 Lijn AV/opdrachten / procedures onduidelijk  Realistische verwachtingen studenten door uitleg 
werkwijze.    

 Student jaar 1 doorloopt momenteel alle 
studiewijzers, portfolio-opdrachten, 
docentinstructies en beoordelingscriteria om 
onduidelijkheden aan te passen.  

 Canvas-organisatie met eigen course, eigen 
agenda en jaaroverzichten opdrachten en 
onderwijsmomenten. 

 FAQ-rubriek plaatsen op Canvas. 

Coördinator 2 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
2 

4 Studenten zouden graag een mentor voor AV 
hebben, net als voor PO. 

De PO-mentor heeft ook een taak bij AV, maar niet 
inhoudelijk. Een aparte AV-mentor is nu niet te 
realiseren. Er wordt nagedacht over het inzetten van 

Coördinator 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) 

 

ouderejaarsstudenten om vragen van studenten te 
beantwoorden. 

5 Alhoewel de portfolio’s dit jaar veel beter 
gevuld zijn dan vorig jaar, leggen studenten 
nog vaak hun prioriteit bij blokonderwijs i.p.v. 
lijn-opdrachten. 

Bij start studiejaar lijn duidelijk maken en ook 
consequenties wanneer AV niet afgerond wordt. 
Halverwege het studiejaar een overzicht geven van de 
stand van zaken per student en opnieuw procedures 
toelichten. 

Coördinator 2 

6 Werkdruk piekt bij CMI Wetenschappelijk verslag naar voren halen in blok. Coördinatoren AV en CMI 2 

7 Deel van studenten vindt e-learnings niet 
motiverend. 

Bij Gabor nagaan of het mogelijk is een student te 
vragen om tegen betaling te adviseren over 
aantrekkelijker maken van e-learnings. 

Coördinator 1 

8 Volgend studiejaar worden als pilot 
studentmentoren ingezet bij lijn PO. De 
aanwezige studenten verwachten dat deze 
studentmentoren ook vragen zullen krijgen 
over lijn AV. 

Voorstel studenten is om de studentmentoren in te 
zetten als AV vraagbaak, waar nodig ondersteund 
door AV coördinator (of nog liever experimenteren 
met student als vaste AV docent voor in ieder geval 
onderdelen wetenschappelijke vaardigheden).  
Bij Gabor navragen of dit meegenomen kan worden in 
de pilot. 

Coördinator 1 

 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 
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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) 

 

1 Bezwaren en communicatie verloopt nog niet 
optimaal. 

 Communicatie consequent via DSSD  

 Overleg coördinatoren en studieadviseurs over 
handelen bij persoonlijke omstandigheden 

 Bezwaarprocedure beoordelingen formaliseren 

 OA en coördinator AV  

 KN en studieadviseurs 
 

 coördinatoren AV 

1 
1 
 
2 

2 Bij een evaluatie aan het eind van het 
studiejaar is het lastig te reflecteren op alle 
opdrachten. Ook mis je dan de mogelijkheid 
om in de loop van het jaar bij te sturen. 

Mogelijkheden onderzoeken om na iedere opdracht of 
ieder blok een vragenlijst te versturen. 

OS (Hotze Lont) 1 

Terugkoppeling voor de studenten: 

 
Beste studenten,  
De evaluatie van de leerlijn AV jaar 1 is net afgerond. Jullie benoemen een aantal positieve punten van het onderwijs, zoals de mate waarin de lijn aanzet 
tot werken, de werkdruk die goed verdeeld is (op 1 piekmoment in CMI na) en jullie zien het onderwijs als nuttig (zoals het leren schrijven van een 
wetenschappelijk verslag). Inmiddels levert het gebruik van Scorion geen grote problemen meer op. In het komend jaar gaan we een aantal 
veranderingen doorvoeren om de belangrijkste aandachtspunten (duidelijkheid beoordeling, feedback en communicatie) aan te pakken:  

- De beoordelingscriteria van de eindbeoordeling staan voorafgaand aan het studiejaar op CANVAS 
- We vragen AV-docenten scherp te zijn op het geven van duidelijke feedback (in ieder geval voor onderdelen waar onder niveau is gescoord) en 

we geven de mogelijkheid om vragen te stellen n.a.v. ontvangen feedback 
- Op CANVAS komt informatie over hoe te handelen bij persoonlijke omstandigheden (samenwerking lijncoördinator en studieadviseurs) en bij 

bezwaren. 
- Al het onderwijsmateriaal van de lijn wordt deze zomer gecheckt door een eerstejaarsstudent van afgelopen jaar. Zo hopen we meer duidelijke 

materialen en communicatie te hebben voor volgend jaar. 
 

De wens om meer dezelfde AV-docent te hebben gedurende een jaar hebben we gehoord. We gaan het komend jaar uitzoeken of dit in enigerlei vorm te 

realiseren is.   

Met vriendelijke groet, Karen Nieuwenhuijsen 

Met opmerkingen [K1]: Ik denk dat het na ieder blok zou 
moeten zijn, elke opdracht wordt een overload aan evaluaties. 


