
dinsdag 2 november 2010 

EL Elektromagnetische veldtheorie (121129) 
 + practicum (121008)  - juli 2010 
Aantal ECTS: 6,5 + 0,5 
 
 

< 120uren 3
120-160 uren 10
160-200 uren 11
200-240 uren 2

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

>= 240 uren
Totaal  26
 
 

< 8 uren
8-12 uren 3

12-16 uren 12
16-20 uren 5

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

>= 20 uren 4
Totaal  24
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 3 1 20 3 Zeer duidelijk 27

4. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 0 4 15 8 Zeer goed 27

5. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 0 0 2 16 9 Zeer goed 27

 
 

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

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

81-100% 19
Totaal  27
 
 aantallen  Totaal
6. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 1 3 3 11 9 Nuttig 27

       3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

0 4 4 14 5 Leuk 27

 
 

0 -20% 1
21-40% 1
41-60%
61-80% 4

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

81-100% 21
Totaal  27
 
 aantallen  Totaal
7. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 0 0 7 19 Nuttig 26

       3. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Niet leuk 0 0 6 16 4 Heel leuk 26

       4. Vond je de begeleiding tijdens 
           het werkcollege goed?  

Zeer slecht 0 0 0 11 15 Zeer goed 26
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0 -20%
21-40%
41-60%
61-80% 1

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

81-100% 23
Totaal  24
 
 aantallen  Totaal
8. 2. Vond je het practicum nuttig? 

 
Nutteloos 1 0 5 8 10 Nuttig 24

       3. Vond je het practicum leuk?  
 

Niet leuk 2 2 6 11 3 Heel leuk 24

       4. Vond je de begeleiding tijdens 
           het practicum goed?  

Zeer slecht 0 0 1 13 10 Zeer goed 24

 
 aantallen  Totaal
9. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 

het mondeling tentamen? 
Heel moeilijk 1 5 9 9 0 Heel 

gemakkelijk 
24

 
 
  Aantal 

Ja 2110. Was dit de eerste keer dat je aan 
het mondeling tentamen hebt 
deelgenomen? Nee 5

Totaal  26
 
         = Mediaan 
 
 
12. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Goede docenten, incl. voorbeelden uit de praktijk 
- Werkcollege begeleiding 
- Indeling van het vak, eerste HC, dan ZC, dan WC 
- Docent Elwenspoek heeft zeer goed hoorcollege gegeven: goede snelheid en ook ruimte voor 

onbelangrijke dingen waardoor de stof toch goed te behappen was. Zeer enthousiaste en 
geduldige wc docent 

- De hoorcolleges die opgenomen waren. Daar heb ik er wat van gezien. Het enthousiasme van 
de docenten 

- Duidelijke uitleg, videocolleges 
- Docenten, behulpzaamheid 
- De quiz, hierdoor kon je goed zien of je alles gesnapt had 
- Miko gaf goede colleges 
- Enthousiaste docenten 
- Duidelijke uitleg in hoorcolleges en werkcolleges. Gemotiveerde docenten 
- Nooit tijdens WC met vragen blijven zitten 
- Begeleiding en uitleg tijdens colleges 
- De begeleiding tijdens het werkcollege 
- De inzet van de docenten is erg goed gedurende het vak 
- De quiz, practicum. Goed gebruik van tekeningen op het bord 
- Begeleiding  

Wat betreft studiemateriaal: 
- Hoeveelheid oefenmateriaal 
- Boek. 
- Het boek 

Wat betreft inhoud: 
- Interessante onderwerpen 
- Weinig voorkennis vereist 

Wat betreft tentamen: 
-  

 
13. Wat vond je niet goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 
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- Hoorcolleges te moeilijk 
- De extra maple librarie tijdens het practicum was vervelend 
- Maple gekloot 
- Grote hoeveelheid pulpinformatie bij hoorcollege 
- De hoorcolleges warten te traag qua stof 
- Het practicum voor het E-veld was wel erg veel meten 
- Saaie hoorcolleges 

Wat betreft studiemateriaal: 
- . 

Wat betreft inhoud: 
- Het slaat je hersens tot pulp (BLOK onderwijs) 

Wat betreft tentamen: 
- Dat het tentamen een mondeling is en niet schriftelijk 
- Veel zenuwen bij mondeling 

 
Andere opmerkingen over dit vak: 

-  
 


