
woensdag 6 januari 2010 

EL vragenlijst Lineaire differentie- en differentiaalvergelijkingen (151022) november 2009 
 
Aantal EC: 5 
 

< 95 uren 2
95-125 uren 8

125-155 uren 2
155-185 uren 2

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

>= 185 uren
Totaal  14
 
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

 2 4 6 3 Zeer duidelijk 15

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht  2 4 6 3 Zeer goed 15

4. Vond je het studiemateriaal goed?
 

Zeer slecht  2 8 4 1 Zeer goed 15

5. 1. Vond je het hoorcollege nuttig? 
 

Nutteloos   6 3 3 Nuttig 12

       2. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

 4 5 1 2 Heel leuk 12

6. 1. Vond je het werkcollege nuttig?
 

Nutteloos  1 2 5 1 Nuttig 9

       2. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

 3 4 2 Heel leuk 9

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           het werkcollege goed?  
 

Zeer slecht  2 3 4 Zeer goed 9

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

Veel te weinig  2 2 5 5 Ruim 
voldoende 

14

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk 1 2 9 2 Heel 
gemakkelijk 

14

 
  Aantal 

Ja 129. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 3

Totaal  15
 
 
         = Mediaan 
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10 Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Op zich is het vak goed te doen 
- Hoorcollege 

Wat betreft studiemateriaal: 
-  

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

- zeer nuttig voor rest van studie 
- de hoeveelheid stof naar de tijd die er voor staat 
- sloot goed aan Lin. Struc.  
- duidelijk wat je moet leren + goed te oefenen 

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

- Beetje te weinig werkcollege 
Wat betreft studiemateriaal: 

- De dictaat mag verbeterd worden zodat het ook begrijpbaar is als je de HC hebt gemist vooral 
het deel dat over reeksen en laplace gaat is vaag 

- Jammer dat niet alle uitleg op sheets stond 
- Dictaat onduidelijk, niet alle stof in een boek/dictaat 
- Het gebruik van 2 verschillende boeken een dictaat zorgde ervoor dat je vragen steeds 

anders gesteld werden en het lastig was om te begrijpen wat er bedoeld werd 
Wat betreft beoordeling/tentamen: 
-  
Wat betreft planning en organisatie: 
 
Wat betreft inhoud: 

- Het laatste stuk was veel  moeilijker 
 
 
Overige opmerkingen 
Ruimte voor andere opmerkingen 
-  
 
 
 


