
woensdag 6 januari 2010 

EL vragenlijst Kansrekenen (153006) november 2009 
 
Aantal EC: 3 
 
 
  Aantal 

< 60 uren 10
60-75 uren 9
75-95 uren 6

95-110 uren 4

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

>= 110 uren
Totaal  29
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

 4 6 19 1 Zeer duidelijk 30

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 4 7 8 11 Zeer goed 30

4. Vond je het studiemateriaal goed?
 

Zeer slecht 3 9 12 5 1 Zeer goed 30

5. 1. Vond je het hoorcollege nuttig? 
 

Nutteloos  4 5 13 4 Nuttig 26

       2. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

2 8 8 7 Heel leuk 25

6. 1. Vond je het werkcollege nuttig?
 

Nutteloos   3 14 5 Nuttig 22

       2. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

 2 12 8 Heel leuk 22

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           het werkcollege goed?  
 

Zeer slecht   1 17 3 Zeer goed 21

7. Had je voldoende tijd om het 
tentamen te maken? 
 

Veel te weinig  3 8 9 7 Ruim 
voldoende 

27

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk 7 14 6  1 Heel 
gemakkelijk 

28

 
  Aantal 

Ja 189. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 12

Totaal  30
 
 
         = Mediaan 
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10 Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- De werkcolleges 
- Goede begeleiding 
- Prima dictaat, wellicht wat veel tekst hier en daar 
- Docenten staan goed boven de sotf en zijn erg behulpzaam 
- Tijdens de werkcolleges werd de stof enigszins verduidelijkt 

 Wat betreft studiemateriaal: 
- Schrijfwijze van het dictaat 
Wat betreft beoordeling/tentamen: 
 
Wat betreft planning en organisatie: 
 
Wat betreft inhoud: 
 
 
 
11 Wat vond je niet goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Jammer dat de hoorcolleges vaak zijn overgenomen door de heer Van Ommeren 
- Het telkens weer een vervangende docent hebben 
- De snelheid lag (te) hoog 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Vanaf H5 vind ik dat het dictaat geen goed overzicht meer biedt in de te behandelen stof en 

lukt het niet goed meer de voorbeelden aan de bijbehorende uitleg en technieken te koppelen 
- Studiemateriaal zeer moeilijk te begrijpen 
- Boek was lastig, samenvatting van wiki was beter 
- Studiemateriaal is te lastig door te nemen ik heb een boek van internet moeten downloaden 

(Inleiding Kansrekening en Statistiek) 
- Het dictaat is erg moeilijk door te komen. Voorbeelden zijn soms onlogisch en abstract, Ook 

het feit dat we drie verschillende docenten hadden von dik niet optimaal 
- Bepaalde onderdelen van de stof zijn miniem behandeld pplus de gebruikte reader was niet 

erg makkelijk leesbaar 
Wat betreft beoordeling/tentamen: 
- pittig tentamen 
Wat betreft planning en organisatie: 
 
Wat betreft inhoud: 
 
 
 
Overige opmerkingen 
Ruimte voor andere opmerkingen over dit vak: 

- In het woud van paden om tot het eindantwoord te komen lukt het me niet goed om juiste 
paden te vinden dus om juist rekenregels op te plaatsen waa rik vast kom te hanteren 

- Jammer dat de docent veel afwezig was: vervangende docent gaf minder goed hoorcollege 
- Tikkie te weinig tijd om op het tentamen nog over alle vragen grondig na te denken 
- Te weinig tijd gestoken in dit vak ivm andere vakken 
- Tijdens de hoorcolleges was het vaak rumoerig dit in combinatie met bachelor studenten die 

vaak geen aandacht schenken aan de colleges. Verder is er een aantal keer gewisselt met 
docenten ivm omstandigheden. 

 
 
 


