
maandag 26 juli 2010 

EL Computersystemen (211054) - april 2010 
 
Aantal ECTS: 5 
 
 

< 95 uren 11 
95-135 uren 8 

125-155 uren 4 
155-185 uren  

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

>= 185 uren 1 
Totaal  24 
 
 
  aantallen  Totaal 
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk 

0 5 3 16 1 Zeer duidelijk 25 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 0 3 18 4 Zeer goed 25 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 1 1 11 12 0 Zeer goed 25 

 
 

0 -20% 5 
21-40% 3 
41-60% 4 
61-80% 4 

5. 1. Hoeveel procent van de 
hoorcolleges heb je bijgewoond? 

81-100% 8 
Totaal  24 
 
  aantallen  Totaal 
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 1 2 10 7 Nuttig 20 

       3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

0 2 6 10 2 Leuk 20 

 
 

0 -20% 3 
21-40% 2 
41-60% 1 
61-80% 1 

6. 1. Hoeveel procent van de  
          practica heb je bijgewoond? 

81-100% 16 
Totaal  23 
 
  aantallen  Totaal 
6. 2. Vond je het practicum nuttig? 

 
Nutteloos 0 2 1 14 5 Nuttig 22 

       3. Vond je het practicum leuk?  
 

Niet leuk 
 

1 2 4 13 2 Heel leuk 22 

       4. Vond je de begeleiding tijdens 
           het practicum goed?  

Zeer slecht 0 2 9 9 0 Zeer goed 20 

 
 
  aantallen  Totaal 
7. Had je voldoende tijd om het 

tentamen te maken? 
 

Veel te weinig 0 0 2 8 11 Ruim 
voldoende 

21 

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk 1 2 12 5 0 Heel 
gemakkelijk 

20 
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  Aantal 
Ja 20 9. Was dit de eerste keer dat je aan 

het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 3 

Totaal  23 
 
 
         = Mediaan 
 
 
12. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Practicum. Goed uitgebreid en aanvullend op Comporg en BBDT 
- Leuk practicum. Fijne bonuspuntenstructuur 
- Colleges bieden meerwaarde boven het boek 
- Hoorcolleges zijn erg duidelijk 
- Hoorcolleges waren duidelijk en goed te volgen 
- Heldere colleges met goede voorbeelden 
- De duidelijkheid van de hoorcolleges m.u.v. het college Programmeren in C 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Het boek 

Wat betreft inhoud: 
- Leuke stof, boeiend 

Wat betreft tentamen: 
-  

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

- Te makkelijk practicum 
- Practicum is oud (?), weinig documentatie over de aanroepen die nodig zijn te vinden. ?? de 

invulling dan, de concepten zijn m.i. prima 
- De summiere uitleg over het programmeren 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Niet alle stof staat in het boek 
- Studiemateriaal blijft ambitieus: te veel bronnen die bij elkaar gevoegd moeten worden 

Wat betreft inhoud: 
- Duidelijkheid wat te leren 

Wat betreft tentamen: 
- Het oefententamen was in grote mate anders dan het echte tentamen 

 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Veel lawaai in tentamenzaal vanwege bouw (WA3) 
- Staande golven van bouwwerkzaamheden zijn niet prettig tijdens tentamen. En verkeerd 

lopende klokken ook niet 
- Negatieve beoordeling komt waarschijnlijk voort uit voorliefde voor software, over hardware 

 


