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EL Embedded signal processing (121059) – april 2010 
Aantal ECTS: 6 
 
 

< 125 uren 1 
125-155 uren 5 
155-185 uren 9 
185-215 uren 4 

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

>= 215 uren  
Totaal  19 
 
 
  aantallen  Totaal 
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk 

0 0 3 13 3 Zeer duidelijk 19 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 0 4 14 1 Zeer goed 19 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 0 0 5 13 0 Zeer goed 18 

 
 

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

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

81-100% 15 
Totaal  19 
 
  aantallen  Totaal 
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 0 1 8 10 Nuttig 19 

       3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

0 0 2 12 5 Leuk 19 

 
 

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

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

81-100% 18 
Totaal  19 
 
  aantallen  Totaal 
6. 2. Vond je het practicum nuttig? 

 
Nutteloos 0 0 0 6 13 Nuttig 19 

       3. Vond je het practicum leuk?  
 

Niet leuk 
 

0 1 2 13 3 Heel leuk 19 

       4. Vond je de begeleiding tijdens 
           het practicum goed?  

Zeer slecht 0 0 3 13 3 Zeer goed 19 

 
 

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

7. 1. Aan hoeveel procent van de 
          projectacitiviteiten heb je 
          deelgenomen? 

81-100% 17 
Totaal  19 
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  aantallen  Totaal 
7. 1. Vond je het project nuttig? 

 
Nutteloos 0 0 0 4 15 Nuttig 19 

       2. Vond je het project leuk?  
 

Niet leuk 
 

0 0 2 10 7 Heel leuk 19 

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           het poject goed? 

Zeer slecht 0 0 6 11 2 Zeer goed 19 

 
  aantallen  Totaal 
8. Had je voldoende tijd om de toets 

te maken? 
 

Veel te weinig 0 3 0 7 9 Ruim 
voldoende 

19 

9. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
de toets? 

 

Heel  moeilijk 4 6 7 2 0 Heel 
gemakkelijk 

19 

10. Hoe goed vond je de beoordeling 
van het practicum? 

Zeer slecht 0 0 4 2 0 Zeer goed 6 

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

Zeer slecht 0 0 4 2 0 Zeer goed 6 

 
 
  Aantal 

Ja 19 12. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee  

Totaal  19 
 
 
         = Mediaan 
 
 
12. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Praktische vaardigheden 
- Praktische vaardigheden, theorie & praktijk combineren 
- Leuk gegeven, tentamen vóór project gaf ademruimte in de tentamenweek, was fijn 
- Leuke en duidelijke colleges, leuk om met Matlab te werken 
- Leuk gegeven hoorcolleges, interessante projecten 
- Goede hoorcolleges, nuttige practica 
- Wijze van doceren, begeleiding opdrachten 
- Je ziet hoe het in de praktijk gebruikt worden 
- Analoog goed te volgen 

Wat betreft studiemateriaal: 
-  

Wat betreft inhoud: 
- Het practicum en project boden veel inzicht in het nut van het vak 
- Project en practicum 
- Leuk onderwerp 

Wat betreft tentamen: 
-  

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

- Formulering vragen practicum/project 
- Tijdens het analoge project was er nauwelijks begeleiding 
- Digitale colleges gingen soms erg snel 
- Digitale colleges gingen soms veel en veel te snel: onbegrijpelijk Project in tentamenweek 
- Had wel meer tijd kunnen gebruiken aan voorbereiding voor het tentamen 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Voor het digitale gedeelte waren weinig tot geen antwoorden/uitwerkingen beschikbaar, 

waardoor slecht voorbereid kon worden op het tentamen 
- Digitaal: te dik boek dat te weinig nut heeft 

Wat betreft inhoud: 



maandag 26 juli 2010 

- Digitale deel mag meer werkcolleges hebben 
- Minder goed was het digitale deel: soms vaag omschreven 
- Analoog project te veel gokwerk i.p.v. echt ontwerpen 

Wat betreft tentamen: 
- Moeilijke toets 
- Te moeilijk tentamen 

 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Werkcolleges zouden fijn zijn 
- Het analoge gedeelte was beduidend makkelijker à groot verschil in niveau 
- Groot verschil in moeilijkheid anoloog & digitaal: 50% - 50% verdeling van EC’s lijkt onredelijk 

 


