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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: CMI-1 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 12-06-2018  Studentevaluatie:  Respons 238/358, rapportcijfer 6,8 (vorig 
jaar 7,0), werkdruk 3,7 (vorig jaar 4,1). Een werkdruk van 3-4 is 
goed. 
 
Het evaluatierapport is door technische problemen onvolledig 
wat betreft de rangschikking van meest en minst 
gewaardeerde ZSO’s. Zodra het juiste rapport ontvangen is, 
wordt dit alsnog verstuurd aan alle betrokkenen. 
 
Gabor Linthorst roept studenten die mee willen denken over 
en mee willen werken aan verbeteringen in het onderwijs op 
zich bij hem te melden. Er is financiering beschikbaar. 
 
 

Coördinator(en): E.E. Verheijck, M.J.A.P. Daemen  

Docenten: L. Vogt  

Studenten JvT/SR: Pien Swart, Mabel de Ruit, Paula van Oosten, Jannes 
van der Woude, Charlotte Tijburg, Milou van Goor 
(SR) 

 

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: Jasper Snoek  

Onderwijssupport: U. Remer, L. van der Loon, R. Scheffer, A. Hoekman, 
H. Lont, 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 Leerzaam en interessant blok waarbij niet alleen feiten moeten worden geleerd, maar dat ook een beroep doet op redeneervaardigheden.  

2 Duidelijke opbouw van het blok met duidelijke opdrachten en duidelijke ZSO’s. 

3 De practica waren leerzaam en interessant. 

4 De studenten waarderen het enthousiasme van de docenten. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Een ZSO van vier uur wordt door veel 
studenten als te lang en weinig motiverend 
ervaren. 

Om onderwijskundige redenen blijft de lengte van een 
ZSO gelijk. Wel kan gekeken worden naar een 
onderverdeling, zodat studenten overzicht houden en 
gemotiveerd blijven. 

Coördinatoren 2 

2 De studiestof is omvangrijk en voor studenten 
is niet altijd duidelijk in welke mate bepaalde 
stof beheerst moet worden. 

Duidelijk communiceren over studiemateriaal in de 
studiewijzer. 

Coördinatoren 2 

3 Veel studenten hebben behoefte aan 
duidelijke antwoorden op de vragen in de 
ZSO’s, de antwoordmodellen verwijzen vaak 
alleen naar literatuur of ZSO’s in eerdere 
blokken. Deze behoefte hangt samen met een 
behoefte aan meer hoorcolleges en klachten 
over werkcolleges waar veel aandacht uitgaat 
naar studenten die onvoorbereid het 
onderwijs volgen. 
Deze behoeftes zijn begrijpelijk, maar niet in 
lijn met het activerend onderwijs waar 
Epicurus voor staat. Zowel studenten als 
docenten moeten hier hun weg in vinden. 

Duidelijk communiceren over verwachte 
voorbereiding in relatie tot onderwijskundig model. 
Studenten meer betrekken bij hun leerproces door 
duidelijke lijnen uit te zetten met formatieve toetsen 
en blended learning. 
 
Tijdens werkcolleges consequent aandacht richten op 
studenten die goed voorbereid zijn. 
 
Studenten zullen specifieke voorbeelden van 
ontoereikende antwoordmodellen van ZSO’s mailen 
aan de coördinatoren. Waar nodig zullen de 
antwoordmodellen worden herzien. 

Coördinatoren 
 
 
 
 
 
Coördinatoren + docenten 
 
 
JVT / Coördinatoren 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
1 / 2 

4 iRAT-1 was te makkelijk en iRAT-2 juist te 
moeilijk. In de laatste zaten vragen die alleen 
te beantwoorden waren door studenten die 
het longpracticum al hadden gehad. 

iRAT’s waar noodzakelijk herzien Coördinatoren 2 

5 De oefentoets (herkansingstoets 2016-2017) 
was in de ogen van studenten te makkelijk in 
vergelijking met de eindtoets. 

Oefentoets kiezen van niveau dat beter overeenkomt 
met eindtoets. 

Coördinatoren 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) 

6 De melding op BlackBoard over het lage 
slagingspercentage op de deeltoets 
veroorzaakte veel stress bij studenten. 

Zorgvuldig communiceren over de resultaten van de 
deeltoets zodat het doel om studenten te 
waarschuwen en te activeren wel wordt bereikt, maar 
onnodige spanning wordt voorkomen. 

Coördinatoren 2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Gebruik van discussieforum op BlackBoard 
wisselt tussen blokken, waardoor studenten 
minder gemotiveerd zijn het te gebruiken. 

Afspraken rondom discussieforum onder de aandacht 
brengen en houden van coördinatoren. 

Hoofd 2 

2 Het jokersysteem werkt niet, vooral door 
strategisch maar ongewenst inzetten door 
studenten. 

Het jokersysteem wordt afgeschaft m.i.v. studiejaar 
2018-2019. 

Hoofd 4 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Er waren meerdere roosterproblemen, 
veroorzaakt door o.a. wijzigingen in het blok 
t.o.v. vorig studiejaar en onderwijsmomenten 
buiten het blok om.  

Rooster zo nauwkeurig mogelijk controleren in 
overleg met de afdeling Roostering. 

Coördinatoren 2 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
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Beste studenten, 
 
We hebben dit jaar met veel plezier het Blok CMI-1 verzorgd. We zijn verheugd dat jullie hebben aangegeven CMI-1 een goed blok te vinden waarin jullie 
zijn uitgedaagd om opgedane kennis ook daadwerkelijk geïntegreerd toe te passen. Verder waren jullie zeer te spreken over de verschillende practica en 
de betrokken docenten.  
Jullie suggesties om het blok te verbeteren nemen we in het ontwerp van de derde run van CMI-1. Met name zullen we aandacht geven aan het rooster 
en de studiewijzer. Tevens zullen we nogmaals langs de antwoorden van de ZSOs lopen en daar waar wenselijk aanvullen en zullen we proberen jullie nog 
meer dan nu uit te dagen tot actief studeren. ‘ 
 
Met vriendelijke groet, 
Mat Daemen en Etienne Verheijck 
 


