
donderdag 8 april 2010 

EL vragenlijst Basisbegrippen digitale techniek + practicum (213001) - februari 2010 
 
Aantal EC: 5 
 
 

< 95 uren 13 
95-125 uren 17 

125-155 uren 9 
155-185 uren 2 

1. Hoeveel tijd heb je in totaal 
aan dit vak besteed? 

>= 185 uren  
Totaal  41 
 
  aantallen  Totaal 
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk 

1 6 11 27 1 Zeer duidelijk 46 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 1 5 10 23 6 Zeer goed 45 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht   4 16 23 2 Zeer goed 45 

5. 1. Vond je het hoorcollege nuttig? 
 

Nutteloos   1 7 24 11 Nuttig 43 

       2. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

  4 13 22 3 Heel leuk 42 

6. 1. Vond je het practicum nuttig? 
 

Nutteloos   1 8 25 12 Nuttig 46 

       2. Vond je het practicum leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

2 6 10 24 4 Heel leuk 46 

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           het practicum goed?  
 

Zeer slecht   3 15 25 3 Zeer goed 46 

7. Had je voldoende tijd om het 
tentamen te maken? 
 

Veel te weinig     1 7 37 Ruim 
voldoende 

45 

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk   13 19 12 1 Heel 
gemakkelijk 

45 

 
  Aantal 

Ja 41 9. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 5 

Totaal  46 
 
 
         = Mediaan 
 
Vragenlijst Basisbegrippen digitale techniek (213001) 
10. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Duidelijke sheets 
- Duidelijke sheets 
- De uitleg tijdens de hoorcolleges  
- Hoorcolleges  
- Goede, duidelijke hoorcolleges, leuk gegeven. 
- Enthousiaste docent 
- De hoorcollege docent 
- Goede uitleg, enthousiaste uitleg 
- Goede, duidelijke hoorcolleges, leuk gegeven. 
- De colleges 
- De informatie in de colleges was de juiste informatie om de grote lijn te kunnen volgen, ook al 

liep je enigszins achter 
- De hoorcolleges waren goed voorbereid 



donderdag 8 april 2010 

- De duidelijkheid van de colleges 
- Leraar enthousiast, legt goed uit. Ook duidelijk. 
- Leraar, uitleg 
- Enthousiaste docent 
- Als de SA’s tijd hadden om je te helpen was de hulp heel goed 
- Leuk practicum 
- De flexibiliteit van de practica begeleiders 
- Leuke assistenten bij het practicum 
- De bereidwilligheid en toewijding van de begeleiding om je dingen uit te leggen 
- Het practica is geweldig 
- Begeleiding bij practica 
- Erg goede practica die voor veel inzicht in Vhdl zorgen 
- Leuk idee van het practicum 
- Practicum 
 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Hoorcollege materiaal 
- Leuke stof  

 
Wat betreft beoordeling/tentamen: 

-  
Wat betreft planning en organisatie: 

-  
Wat betreft inhoud: 

- Interessant vakgebied, aandacht voor zowel de beschrijvingstaal als het handmatig 
samenstellen van schakelingen 

- Goede afwisseling van wiskundevakken 
- Het was leuk. Het was een brede introductie in een interessant vakgebied 
- Diepgang, breedte, verhouding 
- Heel goed te doen, als er wat tijd in gestoken wordt 
- Ik vond het nuttig en interessante informatie 

 
 
11. Wat vond je niet goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Je hebt er meer aan als je het thuis nog eens rustig naleest 
- 2x college over testen 
- Laatste hoorcollege testen 
- Laatste 2 colleges over testen waren onder de maat. Ook de sheets die werden gebruikt 

waren onvoldoende om goed op het tentamen voorbereid te zijn 
- De laatste 2 hoorcolleges waren niet goed voorbereid 
- De laatste docent 
- Het hoorcollege over testing was moeilijk te volgen 
- Test-colleges 
- Hoorcolleges over testing, het Engels van de docent was heel erg, bijna niet te volgen 
- De colleges gingen heel snel 
- Alleen programmeren met practicum 
- Soms te snel 
- Sommige assistenten hielpen nauwelijks bij een probleem, die zeiden waar het probleem zat 

maar gaven geen hints om het op te lossen. Kon je nog steeds niet verder 
- De tijd die er was voor de practica 
- Tijdens het practicum te weinig SA’s, 3 kwartier wachten voor hulp bijna gewoon 
- Tijdnood met practicum 
- Indeling van het practicum 
- Het practicum, in mijn optiek sloot dit niet goed aan bij de behandelde stof tijdens de 

hoorcolleges 
Wat betreft studiemateriaal: 

- Weinig gebruik gemaakt van het boek, de sheets waren zeer volledig 
- Het boek kan beter 
- Niet heel erg duidelijk wat je nou precies moest leren. Geen handig overzicht van de stof 
- Hoorcollegesheets erg moeilijk te begrijpen als je niet bij het hoorcollege bent geweest 
- Onduidelijke huiswerkopgaven, waar ik niet uitkwam. Had graag een werkcollege gehad 

Wat betreft beoordeling/tentamen: 
- Beoordeling eindopdracht (Beetje raar dat je door een klein foutje 0 punten krijgt voor vele 
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uren werk) 
- Bepaalde simpele feitjes relatief veel punten op tentamen 
- Hoe de extra punten van de practicum eindopdracht meetellen 
- Dat als je de eindopdracht niet af had je maximaal een 8,5 kon halen. Je kon dit onderdeel 

beter als bonus zien vind ik zelf, zodat iedereen een 10 kan halen 
- Dat je tijdens het practicum 15 punten kon verdienen met alleen de laatste opdracht maar als 

je er wel wat tijd had ingestoken je geen deel van de punten kreeg als hij niet werkte 
- Puntenregeling eindopdracht 
- Onduidelijke tentamenstof 
-  

Wat betreft planning en organisatie: 
-  

Wat betreft inhoud: 
-  

 
 
Overige opmerkingen 

- Het boek van CompOrg heeft een appendix die veel duidelijker is dan het hele boek bij elkaar, 
en veel beknopter 

- Er staat geen eenheid bij vraag 1. 95 wat? 
- Het duurde heel lang voordat ik doorhad waar het practicum om ging, waardoor ik niet aan de 

eindopdracht ben toegekomen. De tutorial was vaag. Er stond wel waar je moest klikken, 
maar ik had geen idee waar ik mee bezig was. Maar dat kan ook aan mijn eigen inzicht te 
wijten zijn. 

- Betr. Vond je het practicum leuk: Leuk is een vervelend woord. 
- Fpga’s zijn geweldige dingen 
- 15 punten voor practicum lijkt mij erg veel. Zeker aangezien er maar zo weinig mensen het 

hebben gehaald. 
 
 
 
 


