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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Leerlijn Professionele Ontwikkeling 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. 
Uitkomsten IPE blijven buiten beschouwing, want coördinator 
en JVT hebben dit al bij een andere gelegenheid besproken. 
 
Vincent Odekerken schuift aan vanwege zijn SKO-project 
blended learning. 

Coördinator(en): M.C. de Ruiter; R.L. Hulsman  

Docenten: V.J. Odekerken, C.E. Albicher  

Studenten JVT: L. van Dijk; 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=34/263 (13%) = onder de binnen UvA Q aangemerkte 
betrouwbaarheidsgrens. 
Rapportcijfer: 6,3 (2017-2018 n.v.t., nieuw onderwijs) 

 

 

Belangrijkste best practices 

 Thema Best practice 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Het keuzeonderdeel Tuchtrecht werd zeer gewaardeerd. 

2 Onderwijs 
(inhoud) 

SDM, goed om gelegenheid te krijgen anamnese te oefenen. 

3 Onderwijs 
(inhoud) 

De inzet van de mentoren. 

4 Toetsing 
(inhoud) 

Minder, maar grotere, opdrachten dan in de eerste twee jaar.  

5 Onderwijs 
(inhoud) 

Intervisieopdracht Bachelorthesis is goed bevallen. Studenten konden bij elkaar oplossingen vinden voor problemen waar ze tegenaan 
liepen. Een duidelijk voorbeeld van een opdracht waarbij de bijeenkomst echt iets toevoegde aan de voorbereidingsopdracht. 
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  Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Onderwijs 
(inhoud) 

Het bespreken van opdrachten in de mentorles lijkt niet 
altijd zinvol. Studenten vragen zich af of de volgorde 
omgedraaid kan worden. 
 

Coördinatoren willen vooralsnog vasthouden 
aan de basisgedachte: studenten denken eerst 
individueel na. In de mentorles volgt 
gedachtewisseling en verdieping. 
Mogelijk vraagt dat meer aandacht van de 
mentor. Mentor kan ook iets toevoegen door 
de koppeling met de praktijk te leggen. 
Om over na te denken, ook met de mentoren. 

Coördinator 3 

2 Planning en 
organisatie 

Te weinig plaatsen voor keuzeonderdeel tuchtrecht.  
Coördinatoren zouden graag meer keuzeonderwijs 
willen. Maar er blijft maar beperkt ruimte. Onderdeel 
tuchtrecht is lastig te organiseren, vandaar beperkt 
aantal plaatsen. 

Onderzoeken of het mogelijk is heel jaar drie te 
benutten voor een ‘zwevende’ opdracht aan 
student om ergens in het jaar een zitting te 
bezoeken. 

Coördinator 3 

3 Planning en 
organisatie 

Nut voorbereidingsopdracht mentorgesprek is beperkt. 
Veel mentoren lezen het niet. 

Aanpassen formulier mentorgesprekken. 
Daarbij wordt gekeken naar vergelijkbare 
opdrachten die beter werken. Dit eventueel 
aangevuld met mentorinstructie over het 
gebruik van andere informatiebronnen. 

Coördinator 2 

4 Onderwijs 
(inhoud) 

Loopbaanopdracht in jaar 3 zou een nuttige toevoeging 
zijn. 

Coördinatoren gaan bekijken in hoeverre dit 
onderwerp elders al aan bod komt. 

Coördinator 3 

5 Planning en 
organisatie 

Onderwijs Oriëntatie op minoren was ingeroosterd na 
inschrijvingsdatum voor minoren. 

Datum onderwijsonderdeel aanpassen. Coördinator 2 

6 Planning en 
organisatie 

Inzet mentoren is wisselend. Coördinatoren geven aan 
dat het belangrijk is dat studenten dit aangeven, zodat 
ze actie kunnen ondernemen.  

Breed inzetten op professionalisering van 
mentoren, meer verplichtend. 
Mentoren aanspreken op professioneel gedrag 
als studenten melding maken van onvoldoende 
begeleiding.  

Coördinator 2 

7 Onderwijs 
(inhoud) 

Voorbereidingsopdracht mentorgesprek. Vorm en inhoud herzien. 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) 

  Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1 Toetsing Verschillen tussen mentoren De mentorinstructies worden uitgebreid en zo 
mogelijk verplicht gesteld om de rol en 
taakopvatting van de mentoren te verbeteren. 

Coördinatoren 1 

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

# Thema Constatering Voorgestelde verbeteractie Verantwoordelijk 
[actor] 

Prio* 

1      

Terugkoppeling van coördinatoren aan studenten, te publiceren op Canvas  

Beste studenten,  
 
De mondelinge evaluatiebijeenkomst en de geformuleerde schriftelijke feedback op de leerlijn PO jaar 3 2018-2019 hebben we als relevant en 
constructief ervaren. Het programma heeft afgelopen jaar voor het eerst gedraaid en is gelijk best goed ontvangen. Voor ons reden om op dezelfde voet 
door te gaan. 
De wens dat meer studenten een tuchtrechtzaak kunnen volgen is voor ons lastig te verwezenlijken binnen het tijdsbestek van het blok Opmaat. Wellicht 
is het goed om te beseffen dat het openbare zittingen zijn, wat betekent dat studenten ook op eigen gelegenheid een zaak kunnen bijwonen in de loop 
van het studiejaar.  
De mentorgesprekken worden dit jaar naar voren gehaald, zodat de mentoren eerder al persoonlijk kennismaken met de studenten. De 
voorbereidingsopdracht zal daar op worden aangepast. 
Tenslotte zullen we dit jaar meer energie steken in het instrueren van de mentoren, om daarmee de verschillen die studenten ervaren tussen mentoren 
zo veel mogelijk te verminderen. 
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Vriendelijke groet,  
Coördinatoren Leerlijn PO: Marike de Ruiter en Robert Hulsman 
 


