
woensdag 6 januari 2010 

EL vragenlijst Computerorganisatie (213110) - november 2009 
 
Aantal EC: 3 
 
 
  Aantal 

< 60 uren 4
60-75 uren 7
75-95 uren 4

95-110 uren 2

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

>= 110 uren
Totaal  17
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

 1 6 8 1 Zeer duidelijk 16

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht  2 2 10 3 Zeer goed 17

4. Vond je het studiemateriaal goed?
 

Zeer slecht  2 4 10 1 Zeer goed 17

5. 1. Vond je het hoorcollege nuttig? 
 

Nutteloos   1 11 4 Nuttig 16

       2. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

  4 9 3 Heel leuk 16

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

Veel te weinig    5 12 Ruim 
voldoende 

17

7. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk 1 3 10 3 Heel 
gemakkelijk 

17

 
  Aantal 

Ja 138. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 4

Totaal  17
 
 
         = Mediaan 



woensdag 6 januari 2010 

Vragenlijst Computerorganisatie (213110)  
11 Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Manier van les geven 
- Uiterst leerzaam een leuk practicum 
- Goede begeleiding + duidelijk hoorcolleges  
- Ondanks het niet met succes afronden van BBPT is dit vak te volgen 
- Practicum was leuk 
- Leuk vak 

Wat betreft studiemateriaal: 
- De opdrachten vormen een leuke toepassing van de te leren stof 
- Boek is helder uitleg is goed 
- Zonder uitleg zijn de sheets erg lastig te begrijpen 

Wat betreft beoordeling/tentamen: 
- tentamen was goed te doen 
Wat betreft planning en organisatie: 
-  
Wat betreft inhoud: 
 
 
 
10 Wat vond je niet goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- De uitleg bij de 2e opdracht 
- Weinig hoorcollege 
- Ik zou hier nog wel meer colleges over willen hebben (meer stof) 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Proftentamen van vorige jaren behandelden hele andere stof 
- Heel naar boek om te leren 

Wat betreft beoordeling/tentamen: 
 -  
Wat betreft planning en organisatie: 
 - veel werk voor 3 EC 
Wat betreft inhoud: 

-  
 
 
Overige opmerkingen 
Ruimte voor andere opmerkingen 

- Webpagina over pipeline processen was niet duidelijk 
 
 


