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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: RA-2 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 12-07-2018  Studentevaluatie:  Respons 239, rapportcijfer 7,3 (evenals vorig 
jaar)  
 
Gabor nodigt de coördinatoren uit om hun positieve 
bevindingen met het publiceren van antwoorden bij de ZSO’s 
en het beschikbaar stellen van slides voorafgaand aan het 
college te delen met andere coördinatoren tijdens het 
coördinatorenoverleg. 

Coördinator(en): Y. Pannekoek, F. Nellen  

Docenten:   

Studenten JvT/SR: P. Swart, J. vd Woude, C. Tijburg, R. van Rhijn (secr. 
Onderwijs MFAS) 

 

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: J. van Lieshout  

Onderwijssupport: U. Remer, L. Warning, 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 Goed verzorgd en georganiseerd blok met fijne docenten. 

2 De studenten waarderen de geboden antwoordmodellen bij de ZSO’s. Het leidt er niet toe dat de ZSO’s met minder aandacht worden gemaakt. 

3 Goede TBL-sessies en practica. 

4 Het ZSO farmacologie is met succes herzien (aandachtspunt evaluatie 2016-2017). 

5 De coördinatoren plaatsen voor het college de slides al op Blackboard. De studenten waarderen dit zeer en het leidt niet tot minder collegebezoek 
of minder aandacht tijdens het college. 
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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 specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De studenten zouden meer willen worden 
aangezet tot regelmatig werken. Ze hebben de 
indruk dat bij RA-2 het aantal contacturen 
lager is dan bij andere blokken. Ook de 
coördinatoren zouden meer contacturen 
toejuichen.  

Geen actie, 70/30-regel voor verdeling zelfstudie en 
contacttijd wordt goed gecontroleerd en blijft het 
uitgangspunt. 

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

2 De studenten hebben de indruk dat de 
coördinatoren niet altijd snel genoeg reageren 
op vragen die gesteld worden in het 
discussieforum op Blackboard. De 
coördinatoren geven aan dat ze alleen 
reageren als vragen relevant zijn en niet al 
onderling door andere studenten zijn 
beantwoord. 

Bij aanvang van het blok duidelijk communiceren hoe 
de coördinatoren de communicatiemogelijkheden 
binnen Canvas zullen inzetten. 

Coördinatoren 2 

3 De studenten wensen meer en meer 
diepgaande aandacht voor antibiotica. De 
coördinatoren willen meer samenhang tussen 
onderwerpen tijdens colleges en TBL-sessies. 

Verdeling van studiestof over verschillende 
onderwijsvormen herzien, met aandacht voor 
integratie van onderwerpen. 

Coördinatoren 2 

4     

5     

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

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) 

 

3     

4     

5     

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1     

2     

3     

Terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten,  
 
Wij danken jullie hartelijk voor jullie enthousiaste deelname aan RA-2 en de feedback. Wij zullen deze feedback gebruiken om het blok nog beter te 
kunnen maken. 
Uit de evaluatie hebben we kunnen opmaken dat jullie positief waren over RA-2. Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee! En onze docenten ook!  
Als verbeterpunten 1: communicatie en 2: farmacologie-onderwijs: 
1: Wij zullen bij aanvang van het blok nog beter communiceren hoe wij zullen gaan communiceren. Bij RA-2 was het de eerste keer dat CANVAS gebruikt 
werd en welke  communicatiemogelijkheden daarvan we (nog meer) gaan gebruiken, zullen we duidelijk maken bij aanvang.  
2: Wij zijn voornemens om het farmacologie-onderwijs meer te gaan integreren in het andere onderwijs en andere onderwijsvormen. 
 
Fijne vakantie voor iedereen, 
 
Met vriendelijke groet,  
Jeannine Nellen en Yvonne Pannekoek 


