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EL Inleiding communicatiesystemen (125153) - september 2010 
Aantal ECTS: 3 
 

N.B. vragenlijst ingevuld tijdens herkansingen 
 
  Aantal 

< 60 uren 1
60-75 uren 2
75-95 uren 3

95-110 uren 4

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

>= 110 uren
Totaal  10
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

1 2 6 3 0 Zeer duidelijk 12

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 4 4 4 0 Zeer goed 12

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 1 4 3 4 0 Zeer goed 12

 
 

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

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

81-100% 4
Totaal  9
 
 aantallen  Totaal
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 0 3 5 1 Nuttig 9

       3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

1 1 2 3 2 Heel leuk 9

 
 

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

6. 1. Aan hoeveel procent van de 
werkcolleges heb je 
deelgenomen? 

81-100% 1
Totaal  5
 
 aantallen  Totaal
6. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 1 0 1 0 Nuttig 2

      3. Vond je het werkcollege leuk? Helemaal niet 
leuk

1 1 0 0 0 Heel leuk 2

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het werkcollege goed?  
 

Zeer slecht 0 1 1 0 0 Zeer goed 2

 
 
 aantallen  Totaal
7. Had je voldoende tijd om het 

tentamen te maken? 
 

Veel te weinig 3 3 2 3 2 Ruim 
voldoende 

13

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk 2 5 3 2 0 Heel 
gemakkelijk 

12



 
 
  Aantal 

Ja10. Was dit de eerste keer dat je aan 
het mondeling tentamen hebt 
deelgenomen? Nee 12

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

- Hoorcolleges zijn erg duidelijk, goede docent 
Wat betreft studiemateriaal: 

-  
Wat betreft inhoud: 

- Het onderwerp 
- Toegepaste kennis, heel divers 
- Praktijkgericht 
- Het is erg boeiend 

Wat betreft tentamen: 
-  

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

-  
Wat betreft studiemateriaal: 

- Studiemateriaal en kennisvereisten zijn chaotisch qua organisatie 
Wat betreft inhoud: 

- Geen focus op een onderdeel 
Wat betreft tentamen: 

- Op het tentamen aub vermelden hoeveel punten een vraag waard is 
- Het tentamen/uitwerkingen oefenopgaven 
- Eigenlijk te veel stof om te oefenen, je kunt heel veel oefenopgaven maken maar toch zie je 

op het tentamen weer nieuwe dingen, maakt het lastig om in te schatten 
- Tentamenvragen, boek en oefenopgaven verschillen teveel in moeilijkheid 
- Lastig leren, veel inzicht nodig + kennis RSN 

 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Volgende keer niet weer over (XonleesbaarX) temperaturen beginnen e.d. 
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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: 

-  
 


