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EL - Lineaire structuren (151010) incl. practicum Maple – april 2009 
 
Aantal EC: 3 
 

< 60 uren 19 
60-75 uren 19 
75-95 uren 6 

95-110 uren 2 

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

>= 110 uren  
Totaal  46 
 
 
  aantallen  Totaal 
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk 

0 2 7 28 10 Zeer duidelijk 47 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 1 3 10 19 14 Zeer goed 47 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 1 3 14 25 4 Zeer goed 47 

 
 

0 -20% 11 
21-40% 8 
41-60% 5 
61-80% 7 

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

81-100% 16 
Totaal  47 
 
  aantallen  Totaal 
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 4 18 9 10 4 Nuttig 45 

       3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

4 16 19 5 1 Leuk 45 

 
 

0 -20% 5 
21-40% 2 
41-60% 5 
61-80% 1 

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

81-100% 7 
Totaal  20 
 
  aantallen  Totaal 
6. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 

 
Nutteloos 1 3 5 8 3 Nuttig 20 

       3. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Niet leuk 
 

2 3 11 4 0 Heel leuk 20 

       4. Vond je de begeleiding tijdens 
           het werkcollege goed?  

Zeer slecht 1 1 3 13 2 Zeer goed 20 

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

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

81-100% 30 
Totaal  33 
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  aantallen  Totaal 
7. 2. Vond je het practicum nuttig? 

 
Nutteloos 4 4 10 12 2 Nuttig 32 

       3. Vond je het practicum leuk?  
 

Niet leuk 
 

5 7 10 10 0 Heel leuk 32 

       4. Vond je de begeleiding tijdens 
           het practicum goed?  

Zeer slecht 0 2 11 14 3 Zeer goed 30 

 
  aantallen  Totaal 
8. Had je voldoende tijd om het 

tentamen te maken? 
 

Veel te weinig 0 0 1 7 33 Ruim 
voldoende 

41 

9. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk 0 5 17 17 2 Heel 
gemakkelijk 

41 

 
 
  Aantal 

Ja 35 10. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 9 

Totaal  44 
 
 
         = Mediaan 
 
 
11. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- De docent(en) 
- Prima docent 
- Goede begeleiding 
- Er werd goed vanaf het begin aan alles uitgelegd 
- Duidelijke uitleg 
- Goed te volgen colleges 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Duidelijke hulp opgaven 
- Goed boek  
- Boek, hoeveelheid lesstof 
- Het boek 
- Het boek  
- Vrij duidelijk boek 

Wat betreft inhoud: 
- Eigenlijk alles wel op het punt na dat het boek in het Engels is en het tentamen in het 

Nederlands 
- Moeilijkheidsgraad 
- Het was eenvoudig bij te houden en zelfstudie was zeer goed te doen 
- Helder 
- Niet te moeilijk en redelijk veel praktijkvoorbeelden  

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

- De hoorcolleges. Ik heb er weinig tot niets aan gehad. Het was voor mij het moment om 
vragen te stellen over het voorgaande, niet om nieuwe stof te leren 

- Uitleg tijdens college was matig, alles staat veel duidelijker in het boek 
- De hoorcolleges waren enkel een vertaling van het boek. Niet dat enige toevoeging op het 

boek nodig was, trouwens. 
- Hoorcolleges. Onduidelijk 
- Dat de HC’s allemaal op het bord werden gedaan, terwijl alles uit het boek werd 

overgenomen. Dan kan er beter gebruik worden gemaakt van sheets 
- Hoorcollege was: het boek wordt overgeschreven op het bord. De voorbeelden komen 

letterlijk uit het boek 
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- Ik zou Powerpoint-sheets erg mooi vinden. Een docent die een verstaanbaar Nederlands 
praat ook 

- Geen power-point 
- Tijdens hoorcolleges werd alleen maar de tekst uit het boek op het bord gezet en 

oefenopgaven uit het boek opgeschreven Geen suggesties voor verbetering op vorige. 
- Dat er geen sheets gebruikt worden bij de hoorcolleges 
- Geen sheets tijdens hoorcollege 
- Geen collegesheets 
- Langzaam tempo 
- Laag tempo. Geen collegesheets 
- Er waren geen sheets van de colleges 
- Er waren geen sheets 
- Geen sheets 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Geen oefententamens met uitwerkingen te vinden 
- Waar zijn de sheets? 
- PPT-presentaties zijn toch veel handiger, die kun je nog nakijken 
- Minder boek, lastig te lezen 
- Boek zat vol met weinig informatie 

Wat betreft inhoud: 
- Jammer dat het boek in het Engels is en het tentamen in het Nederlands 

Wat betreft tentamen: 
- Dat het oefententamen vele malen simpeler was dan het echte 
- De vragen op de tentamens verschillen zoveel dat het weinig zin heeft om je kennis te 

controleren met een proeftentamen uit een eerder jaar 
 
 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Relatief simpel maar wel handig in een druk kwartiel 
- Sheets zijn handig voor dit vak, veel lastige Engelse termen in het boek 
- Misschien meer powerpoint gebruiken tijdens hoorcolleges 
- Vraag 6 (betr. werkcolleges) overslaan 
- Er waren geen werkcolleges 
- SHEETS 
- Maak een formulier per vak 
- Is case practicum? 

 
 
 


