
donderdag 8 april 2010 

EL vragenlijst Netwerkanalyse (121005) + practicum Netwerkanalyse/meetinstrumenten 
(121161) - februari 2010  
 
Aantal EC: 6,5 + 2 
 
 
  Aantal 

< 120 uren 18 
120-160 uren 13 
160-200 uren 10 
200-240 uren  

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

>= 240 uren  
Totaal  41 
 
  Aantal 

< 35 uren 1 
35-50 uren 8 
50-60 uren 11 
60-75 uren 10 

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

>= 75 uren 2 
Totaal  32 
N.B. 10 personen hebben bij deze vraag n.v.t. ingevuld. 
 
  aantallen  Totaal 
3. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk 

  2 12 22 6 Zeer duidelijk 42 

4. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht   4 12 21 5 Zeer goed 42 

5. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht   4 15 20 1 Zeer goed 40 

6. 1. Vond je het hoorcollege nuttig? 
 

Nutteloos   2 8 16 13 Nuttig 39 

       2. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

1 5 16 14 2 Heel leuk 38 

7. 1. Vond je het werkcollege nuttig? 
 

Nutteloos 1 3 7 11 11 Nuttig 33 

       2. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

  6 13 13 1 Heel leuk 33 

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           het werkcollege goed?  
 

Zeer slecht     9 19 3 Zeer goed 31 

8. 1. Vond je het practicum nuttig? 
 

Nutteloos   3 5 17 9 Nuttig 34 

       2. Vond je het practicum leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

2 7 11 12 2 Heel leuk 34 

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           het practicum goed?  
 

Zeer slecht   2 7 20 4 Zeer goed 33 

9. Had je voldoende tijd om de 
deeltoetsen te maken? 
 

Veel te weinig   1 7 17 13 Ruim 
voldoende 

38 

10. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
de deeltoetsen? 

 

Heel  moeilijk 4 16 12 5 1 Heel 
gemakkelijk 

38 

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

 

Zeer slecht     11 22 1 Zeer goed 34 
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  Aantal 

Ja 33 12. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 8 

Totaal  41 
 
 
         = Mediaan 
 



donderdag 8 april 2010 

 
Vragenlijst Netwerkanalyse (121005) + pract. Netwerkanalyse/meetinstrumenten (121161)  
EC: 6,5 + 2 
13 Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Werkcolleges 
- Goede docent voor hoorcollege 
- Colleges en Werkcolleges 
- Veel uitleg bij hoorcolleges  
- Ik had de 1e toets door een lokaalwijziging gemist maar ik mocht hem gewoon inhalen 
- Goed werkcollege 
- Goed te begrijpen hoorcolleges 
- HC en WC waren duidelijk 
- Duidelijke uitleg 
- Goede begeleiding bij practicum en werkcolleges 
- Leraar enthousiast 
- Duidelijk wat je moest leren, ook wel goed te doen 
- Goede docent voor hoorcollege 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Het boek 
 

Wat betreft beoordeling/tentamen: 
-  
Wat betreft planning en organisatie: 
- 
Wat betreft inhoud: 

- De manier van dingen aanleren 
- Veel informatie 
- Complexe getallen, beter begrip op schakelingen, nieuwe manieren om iets uit te rekenen 
- De afwisseling van onderwerpen 

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

- Soms te snel tijdens hoorcollege 
- Oninteressant practicum 
- Werkcolleges waren meer “gezelligheidscollege” 
- Amerikaans systeem (voor spanning, mn voor weegt etc) 
- Niveau verschil HC met opgaves 
- Saaie practica 
- Het practicum vond ik niet echt interessant 
- Oninteressant practicum 

Wat betreft studiemateriaal: 
- niet meer die groene harde boek van Nilson 
- Materiaal dit jaar verschilde met dat van vorig jaar 
- De spreiding van stof was niet 50-50 verspreid, laatste stuk was opeens heel zwaar 
- Nergens antwoorden/uitwerkingen van de opgaven 

Wat betreft beoordeling/tentamen: 
- 2de tentamen wel moeilijk 
- 1e deeltoets ging nog, 2de toets te moeilijk 
- Rare waarden 2de toets 

Wat betreft planning en organisatie: 
-  

Wat betreft inhoud: 
- Soms is het lastig om Engelse dingen in de stof te begrijpen 
- De gigantische overflow aan formules en daardoor de vaak, na de koffie, saaie niet te volgen 

lessen  
 
 



donderdag 8 april 2010 

Overige opmerkingen 
Ruimte voor andere opmerkingen 

- Deeltoet 1 was makkelijk, maar deeltoets 2 was dan weer heel moeilijk, vandaar gemiddeld 
voor vraag 10 

- Er was geen proeftoets voor toets 2 
- Graag oefententamens + antwoorden op blackboard 
- Leuk is een raar woord 
- Zet het lokaal van de deeltoetsen op blackboard  
- Er was geen proeftoets voor toets 2 
- Kost veel tijd, als je ook nog een privé leven wilt heb je een herkansing nodig 

 
 


