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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Blok 3.6 (Ziekte, zorg en samenleving)  

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 17-07-2018  Respons 126/447 (28%, onbetrouwbaar), rapportcijfer 6,4 

 

Hoofd Curius+ bedankt voor coördinator voor haar inzet, die de 

laatste jaren geleid heeft tot een steeds betere waardering van 

studenten voor het blok. 

Coördinator(en): I. van Valkengoed  

Docenten:   

Studenten JvT/SR: S. Ajoebi, V. Bloothoofd, J. van Daalen (allen JVT)  

Hoofd Bachelor: E. Verheijck   

OC: M. Fabriek  

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 Feitelijke kennis en fundamentele principes en discussies 

2 Essentiële kennis, nieuwe invalshoeken. Eyeopeners voor veel studenten, vergroot hun blikveld. 

3 Betrokken, enthousiaste docenten. 

4 De onderdelen tuchtrecht, ethiek  en recht werden zeer gewaardeerd en moeten zeker terugkomen in Epicurus. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Voor een blok van vier weken waren er erg 
veel verschillende bronnen, wat verwarrend 
was voor een deel van de studenten. 

- - - 

2 Digitaal toetsen met beperkt aantal 
vraagvormen sluit niet aan bij aard 
onderwerpen en leerdoelen. 
Zowel studenten als de coördinator vragen 
zich af hoe met de toetssoftware optimaal 
tegemoet kan worden gekomen aan de aard 
van het blok. 
 

 Onderzoeken met toetsdeskundige (Jacqueline 
Vos, CEBE) wat de mogelijkheden zijn bij 
digitale toetsing. Hierbij valt te overwegen te 
overleggen over mogelijke inclusie van open 
vragen. Voor blok 3.6 is dit niet meer van 
toepassing, aangezien de hertentamens op 
papier worden afgenomen i.p.v. digitaal. 

 Onderwerpen in Epicurus onderbrengen bij lijn 
AV, biedt ruimte voor andere toetsvormen, 
zoals een essay. 

Coördinator  2 

3 Sommige toetsvragen waren ingewikkeld 
geformuleerd of voor meerdere 
interpretaties mogelijk. Studenten waren 
bevreesd dat hun interpretatie van vragen 
verkeerd zou worden gerekend. Uiteindelijk 
bleek o.b.v. de antwoordmodellen en de 
scoring dat dit meeviel. 

Screening vooraf door student heeft opmerkingen 
over kwaliteit toetsvragen niet voorkomen. Wordt 
niet meer gedaan. Toetsvragen worden nog wel 
gescreend intern binnen afdelingen, door de 
projectgroep van het blok en door Team Toetsen. 
 

Coördinator 4 

4 Wijze van bezwaar maken omslachtig voor 
studenten (op papier, langsbrengen). Hangt 
samen met grote aantal docenten in het 
blok en procedures op de afdeling. 

Procedure wijzigt in Epicurus, geen actie nodig. - - 

5 Niet alle onderwerpen in de toets waren 
besproken tijdens colleges. 

Geen actie nodig. Is nadrukkelijk genoemd door 
coördinator bij introductiecollege. 

- - 

6 Open opmerkingen op evaluatieformulieren: 
weinig uitdagend, veel rijtjes leren. Reactie: 
Maakt onderdeel uit van basiskennis, nodig 

- - - 
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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) 

om toepassingsvragen te kunnen maken. 
Aanwezige studenten herkennen de kritiek 
niet. 

 Feedback scoort relatief laag. Verbaast 
studenten JVT, hebben juist ervaren dat er 
veel feedback werd gegeven en kon worden 
gevraagd. 

- - - 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Behoefte bij coördinator aan overleg met 
andere coördinatoren over ervaringen met 
Testvision. 

Hoofd Epicurus vragen een overleg te plannen of een 
oproep hiertoe te doen bij het coördinatorenoverleg. 

Hoofd 1 

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

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Positionering van het blok is niet optimaal, 
veel andere onderwijsverplichtingen voor 
studenten in dezelfde periode en laatste jaar 
Curius+. Verklaart mogelijk de lage opkomst bij 
onderwijs. Studenten vertrouwen erop dat ze 
colleges kunnen terugkijken. 

OC blijft aandacht schenken aan de motivatie van 
studenten en de essentie van het onderwijs en de 
manier waarop dit in toetsen terugkomt. 

OC 4 

2 Geen vragen in evaluatieformulier over 
toetsing.  

Nagaan bij Kwaliteitszorg Onderwijssupport hoe de 
procedure is. 
 

Hoofd 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) 

 

3 Tentamen werd als lang ervaren. Wellicht 
doordat studenten weinig ervaring hebben 
met open vragen (16 in dit tentamen) en 
doordat ontwerp in digitale toetsvorm 
herhaling van dezelfde tekst (stam) 
noodzakelijk maakte bij vragen met 
subvragen. 

 In het vervolg bij dergelijke vragen herhaling 
aangeven, bijv. met “HERHALING INFORMATIE 
vraag x: “ 

 Uitzoeken of dat voor het hertentamen nog 
mogelijk is, daar tentamen reeds definitief is 
gemaakt. 

 

Coördinator 1 

4 Verwarring bij toetsafname over reguliere 
tentamentijd en extra tijd voor studenten met 
dyslexie. Mogelijk doordat in rooster 3 ½ uur 
stond; in studiegids en voorblad 3 uur. 

Toetsverslag van surveillanten nakijken. 
Met Roostering bespreken dat normale toetstijd in 
rooster moet staan, niet de tijd incl. extra tijd. 

Hoofd 1 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten, 
Dank voor de feedback in de evaluatie. De lessen nemen we zeker mee naar het onderwijs in Epicurus. Onder andere gaan we kijken  
- hoe we de gewaardeerde onderdelen (bijv. bepaalde practica) kunnen laten terugkomen; 
- hoe we de  bezwaarprocedure beter/eenvoudiger kunnen laten aansluiten bij de nieuwe vorm van toetsing (digitaal versus niet digitaal).  
- hoe we de ervaren tijdsdruk bij tentamens kunnen verminderen, bijv. door duidelijker te markeren waar de stam een letterlijke herhaling is; 
- hoe we de digitale toetsing met gesloten vragen beter kunnen inzetten voor die vragen waarbij het antwoord niet zwart/wit is,  en -waar dit niet 
mogelijk is- met de opleiding overleggen of andere toetsvormen gebruikt mogen worden.  
Ik wens jullie een goede zomer en een succesvolle voortzetting van jullie opleiding!  
Irene van Valkengoed 
 
 


