
woensdag 6 januari 2010 

EL vragenlijst Calculus 1 (152100) incl. practicum Maple 
november 2009 
Aantal EC: 5 
 
Aantal deelnemers 
 

< 95 uren 14
95-125 uren 16

125-155 uren 12
155-185 uren 2

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

>= 185 uren 1
Totaal  45
 
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

  3 12 24 11 Zeer duidelijk 50

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 1 6 16 15 12 Zeer goed 50

4. Vond je het studiemateriaal goed?
 

Zeer slecht 1 4 12 27 6 Zeer goed 50

5. 1. Vond je de colstructie nuttig? 
 

Nutteloos   1 7 31 8 Nuttig 47

       2. Vond je de colstructie leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

1 6 27 13   Heel leuk 47

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           de colstructie goed?  
 

Zeer slecht   3 11 28 5 Zeer goed 47

6. 1. Vond je het practicum nuttig? 
 

Nutteloos 2 11 12 15   Nuttig 40

       2. Vond je het practicum leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

2 9 21 8   Heel leuk 40

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           het practicum goed?  
 

Zeer slecht 1 10 14 14 1 Zeer goed 40

7. 1. Vond je de case nuttig? 
 

Nutteloos 1 7 17 12 4 Nuttig 41

       2. Vond je de case leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

4 7 14 13 3 Heel leuk 41

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           de case goed?  
 

Zeer slecht 2 9 17 10 3 Zeer goed 41

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

Veel te weinig     5 22 19 Ruim 
voldoende 

46

9. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk 15 15 11 4   Heel 
gemakkelijk 

45

 
 
  Aantal 

Ja 3610. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 14

Totaal  50
 
 
         = Mediaan 
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Vragenlijst Calculus I (152100) incl. practicum Maple EC:5  
11 Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Duidelijke powerpoint 
- De colleges waren goed te volgen en ook de powerpoints op blackboard waren nuttig bij het 

leren 
- De colleges waren goed te volgen de ppt op blackboard waren heel handig 
- De sheets van de colstructies stonden op blackboard. Deze waren heel duidelijk en heel 

makkelijk om de stof te leren 
- De begeleiding tijdens de practica, colstructies en de case 
- Makkelijk te gebruiken voor andere vakken 
- Duidelijke case studies 
- Colstructie goed te volgen 
- Colstructie met goede sheets’ 
- Coltructies waren over het algemeen duidelijk en goed te volgen 
- Colstructies zijn een prettige lesvorm 
- Veel voorbeelden goede docent snapte wat hij vertelde proeftoets 
- Begeleiding en het boek 
- Duidelijk powerpoint 
- Goede voorbeelden op de powerpoint presentatie 
- Sluit goed aan op middelbare school, alleen in het begin beetje veel herhaling daarvan 
- Nuttig 
- Duidelijke hoorcolleges 
- Colstructies zijn wel handig 
- De colstructies 
- Enthousiasme van de begeleiding en de zeer goede uitleg 
- De manier van lesgeven 
- Goede en duidelijke uitleg 
- Ik vinde colstructie constructie erg prettig werken 
- De colstructies 
- De docent heeft het vak goed uitgelegd en gaf duidelijke uitleg als ik een vraag had 
- begeleiding 

 
 
Wat betreft studiemateriaal: 
-  
Wat betreft beoordeling/tentamen: 
 
Wat betreft planning en organisatie: 

- sluit goed aan op middelbare school 
- erg snel erg veel geleerd 

Wat betreft inhoud: 
- De wiskunde 
 
 
 
12 Wat vond je niet goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- snelheid stof 
- de eerste case studie verliep erg rommelig 
- eerste case erg rommelig 
- met maple-practicum werd je een beetje in het diepe gegooid 
- De practica waren slecht georganiseerd. Het was een ‘worp in het diepe’ zonder zwemles. 
- Bepaalde docent spreekt niet altijd even goed Nederlands 
- De case studies duurden erg lang voor het gevoel 
- Hoog tempo 
- Maple had niet gehoeven 
- De colstructie ik heb liever 1 hoorcollege en 1 werkcollege dan 2 colstructies aan 1 van de 

begeleiders had je niks aan, die deed het heel snel  zonder je te helpen of uit te leggen 
- Begeleiding maple practica 
- Bij sommige colstructies heel veel herhalingen terwijl het wel duidelijk genoeg was 
- Mag wel misschien wat meer enthousiasme gegeven worden zodat wij alle studenten extra 

worden gestimuleerd 
- Het maple-practicum was saai, we moesten ons door een droge zeer uitgebreide handleiding 

heenwerken en ik heb nog niet het idee dat ik maple goed kan gebruiken. 
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Wat betreft studiemateriaal: 
-  

Wat betreft beoordeling/tentamen: 
- Het afwezig zijn van deeltoetsen voor een cijfer zoals bij TN dan wordt de studielast gedoseerd en is 
het voor de ex-vwo’er makkelijk bij te benen 
Wat betreft planning en organisatie: 

- veel doen 
- kost te veel tijd 
- tentamen 
- snelheid en teveel 

Wat betreft inhoud: 
- veel stof wordt in weinig tijd behandeld. Uitwerkingen-bundel zou fijn zijn 
- stellingen en definities te abstract  
- Het gebrek aan leeuwen >:3 
- Soms werden zaken wat te lang en gedetailleerd uitgelegd. Ook was er (voor zover ik weet) 

geen lijst met eindtermen en was er slechts een voldoende recent voorbeeldtentamen met 
uitwerkingen 

 
 
Ruimte voor andere opmerkingen over dit vak 

- Erg lastig vak 
-  

 
 
 


