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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Rode draad Farmacologie en farmacotherapie 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 10-07-2018  Resultaten evaluatie: respons 31/374, rapportcijfer 6,2. De zeer 
lage respons maakt de uitkomsten niet representatief. 
 
Het hoofd Bachelor en de coördinator spreken hun zorg uit over het 
grote aantal studenten dat het tweede jaar van de Rode draad F&F 
nog niet heeft behaald, ondanks 3 tentamenkansen. Alle 
betreffende studenten zijn hierover persoonlijk gemaild. 

Coördinator(en): G.J. Dumont  

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: V. Bloothoofd, S. Wildbret, S. Ajoebi, J. van Daalen, R. 
van Rhijn (secr. onderwijs MFAS) 

 

Hoofd Bachelor: E.E. Verheijck   

OC: R. Wilders  

Onderwijssupport: 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 Veel feitelijke kennis, interessante leerstof 

2 Zeer betrokken coördinator 

3 Duidelijke en interactieve colleges 

4  

 



PDCA+ V8 Rode draad Farmacologie en farmacotherapie, 2017-2018 

2 

 

 

* 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 In Epicurus is farmacologie/farmacotherapie 
geen zelfstandig vak meer, maar integraal 
onderdeel van alle blokken. Studenten en 
docenten vragen zich af welk effect dit zal 
hebben op de vakkennis van studenten aan 
het eind van de bachelor en of dit zal leiden 
tot strategisch studeren van veel studenten. 

Farma-vraag die voldoende punten oplevert  
toevoegen aan ieder bloktentamen zodat studenten 
geprikkeld worden om het onderdeel 
farmacologie/farmacotherapie goed te bestuderen. 

Hoofd bachelor 1 

2 Studenten waarderen de e-learnings en 
powerpoints, maar vinden het verplichte boek 
erg omvangrijk en complex. 

Een alternatief voor het boek is niet voorhanden, 
aanpassingen worden niet gedaan.  

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

3 De zichtbaarheid van de informatie over de 
Rode draad F&F op Blackboard laat te wensen 
over, waardoor studenten bijvoorbeeld niet 
op de hoogte zijn van e-learnings. 

Informatievoorziening zal in Canvas worden opgelost. n.v.t. n.t.v. 

4     

 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 



PDCA+ V8 Rode draad Farmacologie en farmacotherapie, 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) 

 

1     

2     

3     

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten,  
 
Hartelijk dank voor jullie kritische blik op de rode draad Farmacologie en farmacotherapie, die dit jaar voor het laatst in deze vorm gegeven is. Heel fijn 
om te horen dat het onderwijs wordt gewaardeerd, en de kritiek die jullie noemen her- en erken ik, ik ga er dan ook vanuit dat we in Epicurus een vorm 
kunnen vinden die de positieve punten uit het Curius programma integreert in het Epicurus programma. Voor diegenen die nog een herkansing moeten 
maken: de leerdoelen en studiestof uit Waller en de hoorcolleges blijven uiteraard ongewijzigd. Veel succes en een fijne zomer gewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  
Glenn Dumont 


