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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Leerlijn Academische Vaardigheden jaar 3 

Jaargang: 2018-2019 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 05-09-2019  Rapport is slechts kort van tevoren verspreid. Niet iedereen 
heeft het kunnen lezen. 
 
V.J. Odekerken schuift aan vanwege zijn SKO-project blended 
learning. 

Coördinator(en): D.L. Willems, D.T. Ubbink (afwezig met bericht)  

Docenten: V.J. Odekerken  

Studenten JVT: L. van Dijk, J. van Lieshout (JVT); S. Diepeveen, A. 
Weterings (secr. Onderwijs MFAS) 

 

SR: I. Acheampong  

OC: J. van Lieshout  

Voorzitter: U.M. Remer  

Onderwijssupport: H.B. Lont (CEBE, onderwijskundig advies en verslag)  

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

 

Respons: N=51/263 (19%) = onder de binnen UvA Q aangemerkte 
betrouwbaarheidsgrens.  
Rapportcijfer: 4,3 (2017-2018 n.v.t., nieuw onderwijs) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema Best practice 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

De opdrachten evidence based beleidsplan en evidence based behandelvoorstel werden erg gewaardeerd. 

2 Informatie-
voorziening 

Er waren heldere deadlines, die goed op Canvas te vinden waren. 

3 Anders De studenten herkennen zich niet in de erg lage score. 

 

  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
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# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Toetsing 
(inhoud) 

De vragen over feedback scoorden heel laag. 
Onduidelijk waar dit aan ligt, misschien grote 
onderlinge verschillen bij beoordelingen, misschien de 
langzame nakijktijd. 
 

Met veel beoordelaars lastig aan te pakken.  
Voortzetting van bijeenkomsten om met 
beoordelaars af te stemmen. 
Voor de nakijktijd zoeken naar organisatorische 
verbeteringen. 
Het beoordelingsformulier wordt aangepast in 
lijn met Biomedische Wetenschappen (BMW), 
om meer feedback te ontlokken. 

Coördinator 2 

2 Planning en 
organisatie 

Veel verwarring over plagiaatkwestie.  
Werd minder toen bleek dat door Turnitin 
gesignaleerde tekst niet automatisch als plagiaat werd 
beoordeeld. 

Voortaan gaan alle schrijfopdrachten in 
Turnitin, zodat plagiaat sneller wordt 
opgemerkt, zodat vergelijkbare gevallen eerder 
in de opleiding worden opgemerkt. 

Coördinator 4 

3 Anders Studenten verwijzen vaak naar aanpak andere 
opleidingen.  Gaat soms over inhoud, maar vooral 
organisatie. Wordt daar wel naar gekeken? 

Vanaf het begin is er naar andere opleidingen 
gekeken. Dat blijven we doen. Zie voorbeeld 
over feedbackformulieren BMW. 

Coördinator 4 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

AV-lijn als voorbereiding op bachelorthesis scoort laag.  
Veel studenten weten niet hoe te beginnen aan de 
thesis. De AV-lijn bereidt daar niet op voor. 
Critical appraisals en schrijven leer je wel, maar het 
opzetten van zo’n thesis niet. 
Voorbereiding lijkt beste te passen in bachelorthesis 
zelf, maar veel studenten beginnen in de zomer al aan 
de thesis te werken. 

Hoort waarschijnlijk niet direct in de AV-lijn 
Verhouding tussen KWM en AV gaat 
verschuiven. Meenemen in overleg met andere 
betrokkenen.  
 
In de evaluatie met de JVT van jaar 2 kwam 
naar voren dat de lijn AV juist goed voorbereidt 
op de bachelorthesis. 

Hoofd bachelor, in 
overleg met 
coördinatoren AV-
lijn, KWM en 
bachelorthesis 

2 

5 Informatie-
voorziening 

Informatievoorziening op Canvas is soms onduidelijk.  
Bijvoorbeeld informatie over compleet maken van 
portfolio was lastig te vinden. Coördinatoren vinden 
het lastig dat informatie op meerdere plekken moet 
staan, en dat alles zo ver van tevoren moet worden 
vastgelegd. 

Informatie over compleet maken portfolio 
wordt aangepast. 
Overwegen om niet op verschillende 
momenten informatie te herzien, maar alleen 
aan het eind van het 1e semester, en de 
studenten daarover duidelijk te informeren. 

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) 

* 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 Planning en 
organisatie 

Reactie van coördinatoren op discussieforum is vaak 
laat.  

Coördinatoren starten een inloopspreekuur. 
 

Coördinator 2 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1      

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Planning en 
organisatie 

Veel meldingen op DSSD blijven door werkdruk  liggen 
bij OA. 

Dit heeft de aandacht van de opleiding en zal in 
overleg met het hoofd dienstencentrum 
opgepakt worden. 

Hoofd Bachelor + 
hoofd DC 

1 

2 Studentgedrag Coördinator vraagt zich af wat er gedaan kan worden 
aan de soms onbeschaafde uitingen bij de open vragen. 

Expliciet aandacht aan geven in 
mentoronderwijs, tekstvoorbeelden gebruiken 
uit rapporten. 

Hoofd Bachelor 3 

Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  
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Beste studenten,  
 
de evaluatie van jaar 3 met de JVT heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd. Deze betreffen vooral het invoeren van een inloopspreekuur voor 
inhoudelijke vragen, het duidelijker weergeven van deadlines, het verbeteren van feedback op portfolio-opdrachten en het vermelden van de 
(eind)beoordelingscriteria op Canvas. 
 
D.L. Willems en D.T. Ubbink, coördinatoren 


