
maandag 26 juli 2010 

EL Electronische basisschakelingen (121175) 
 + werkcollege (121176)  - mei 2010 
Aantal ECTS: 5 + 2,5 
 
 

< 95uren 3 
95-125 uren 14 

125-155 uren 14 
155-185 uren 6 

1. Hoeveel tijd heb je in totaal aan 
het vak besteed exclusief het 
werkcollege? 

>= 185 uren 2 
Totaal  39 
 
 

< 45 uren  
45-60 uren 4 
60-80 uren 22 
80-95 uren 9 

2. Hoeveel tijd heb je in totaal aan 
het werkcollege besteed? 

>= 95 uren  
Totaal  35 
N.B. 2 studenten hebben bij deze vraag n.v.t. ingevuld 
 
  aantallen  Totaal 
3. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk 

0 5 11 20 4 Zeer duidelijk 40 

4. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 4 20 12 4 Zeer goed 40 

5. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 3 5 11 12 9 Zeer goed 40 

 
 

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

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

81-100% 30 
Totaal  40 
 
  aantallen  Totaal 
6. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 1 1 3 12 23 Nuttig 40 

       3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

2 0 7 18 13 Leuk 40 

 
 

0 -20% 4 
21-40% 2 
41-60% 9 
61-80% 8 

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

81-100% 16 
Totaal  39 
 
  aantallen  Totaal 
6. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 

 
Nutteloos 1 2 3 18 15 Nuttig 39 

       3. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Niet leuk 
 

1 5 18 13 2 Heel leuk 39 

       4. Vond je de begeleiding tijdens 
           het werkcollege goed?  

Zeer slecht 1 4 9 19 6 Zeer goed 39 
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0 -20%  
21-40%  
41-60%  
61-80%  

8. 1. Aan hoeveel procent van de 
          practica heb je 
          deelgenomen? 

81-100% 38 
Totaal  38 
 
 
  aantallen  Totaal 
8. 1. Vond je het practicum nuttig? 

 
Nutteloos 1 0 2 17 18 Nuttig 38 

       2. Vond je het practicum leuk?  
 

Niet leuk 
 

2 0 9 21 6 Heel leuk 38 

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           het practicum goed? 

Zeer slecht 1 5 10 20 1 Zeer goed 37 

 
  aantallen  Totaal 
9. Had je voldoende tijd om het 

tentamen te maken? 
 

Veel te weinig 2 5 11 8 8 Ruim 
voldoende 

34 

10. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk 10 16 6 2 0 Heel 
gemakkelijk 

34 

11. Hoe goed vond je de beoordeling 
van het de presentatie? 

Zeer slecht 1 0 10 3 0 Zeer goed 14 

12. Hoe goed vond je de beoordeling 
van het practicumjournaal 

Zeer slecht 5 5 16 4 0 Zeer goed 30 

13. Hoe goed vond je de beoordeling 
van het rapport/verslag? 

Zeer slecht 1 1 6 0 0 Zeer goed 8 

 
 
  Aantal 

Ja 33 12. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 6 

Totaal  39 
 
 
         = Mediaan 
 
 
12. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Practica/werkcollege 
- De hoorcolleges waren boeiend door de presentatie 
- Enthousiaste docenten à leuke lessen 
- Het enthousiasme van de HC-docent 
- De HC docent 
- Leuke docent 
- Geniale docent 
- Evenwicht tussen humor en serieusiteit tijdens de hoorcollege’s 
- Hoorcolleges 
- Leuke hoorcollege’s  

Wat betreft studiemateriaal: 
- Boek 
- Het boek 

Wat betreft inhoud: 
- Veel nieuwe nuttige stof 
- Leuk onderwerp 
- Leuk project 
- Niet veel 
- Lekker diep ingegaan op het vakgebied 

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

- De stijl van Annema is soms wat chaotisch en hij wijdt veel uit over details 
- Sommige begeleiders bij het practicum 
-  

Wat betreft studiemateriaal: 
- Uitleg van PN-functie in boek héél onduidelijk 
- Antwoordenboekje 
- Brak antwoordenboek 
- Annema en zijn boek 
- Dhr. Annema ging te lang door met HC, na 2x drie kwartier heb ik wel genoeg gehoord.  
- Het boek, het is slecht geschreven, te weinig structuur en te kleine letters 
- Sommige hoofdstukken missen voorkennis (H11) 
- De antwoordbundel heb je helemaal niks aan 
- Antwoordenbundel 
- Er miste een antwoordbundel 
- De antwoordenbundel. Geen eenmaal PNP en PMOST KSVS uitgeschreven in boek 
- De antwoordenbundel is buitengewoon slecht 
- Het antwoordenboek was echt bagger. Door ziekte heb ik colleges moeten missen, maar als 

ik dan thuis iets wilde doen zodat ik iig niet achterliep, was het niet mogelijk om te controleren 
of mijn methode goede was…. En misschien handig om iets over 3 hoofdstukken te vragen 
i.p.v. 1 op een deeltoets waarvoor je er 3 moet leren. 

- Antwoordenboekje 
- Antwoordenboekje zonder goede antwoorden? Hoe kan je dan weten of je het goed hebt 
- Antwoordenbundel zeer slecht, dus jezelf controleren, kijken of je goed bezig bent was zeer 

lastig 
- Geen antwoordenboek  
- Teksten in boek vol met onnodige weetjes, maar dat maakt het wel leuker om te lezen 
- De hoorcollegesheets zijn te chaotisch, niet overzichtelijk. 

Wat betreft inhoud: 
- Veel te doen in weinig tijd 
- De overweldigende hoeveelheid toe te nemen stof 
- Moeilijkheidsgraad van het vak 

Wat betreft tentamen: 
- Beoordeling journaals practica 

 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Volledige antwoordbundel zou fijn zijn 
- Andere zaal om tentamen te maken graag met tafels 
- Er mag wel wat meer met PNP’s/Pmos gedaan worden 
- De hoorcollegesheets moeten duidelijker en de muziek tijdens de practica is storend 
- Engels pratende WC-docent toch minder… 
- Beginniveau El Bas per student heel verschillend 
- Ik doe dit als nieuwe, mijn mening kan afwijken 

 


