
donderdag 4 maart 2010 

EL  Lineaire systemen (123149) - februari 2010 
Aantal ECTS: 6 
 
  Aantal 

< 125 uren 7 
125-155 uren 4 
155-185 uren 3 
185-215 uren 2 

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

>= 215 uren 1 
Totaal  17 
 
  aantallen  Totaal 
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk 

    3 7 9 Zeer duidelijk 19 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 

4.  

Zeer slecht   1 1 15 2 Zeer goed 19 

5. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 2 1 10 5 1 Zeer goed 19 

6. 1. Vond je het hoorcollege nuttig? 
 

Nutteloos     1 6 9 Nuttig 16 

       2. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

    3 12 1 Leuk 16 

7. 1. Vond je het werkcollege nuttig? 
 

Nutteloos   1 3 4 4 Nuttig 12 

       2. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Niet leuk 
 

1 1 8 2  Heel leuk 12 

       3. Vond je de begeleiding tijdens 
           het werkcollege goed?  
 

Zeer slecht 1 1 5 4 1 Zeer goed 12 

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

Veel te weinig   1 5 10 2 Ruim 
voldoende 

18 

9. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
het tentamen? 

 

Heel  moeilijk 2 8 4 4  Heel 
gemakkelijk 

18 

 
  Aantal 

Ja 15 10. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt deelgeno-
men? Nee 4 

Totaal  19 
 
 
         = Mediaan 
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10 Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Duidelijke uitleg van Raymon Veldhuis, goede begeleiding 
- Docent  
- Complete uitleg op het bord 
- Duidelijke uitleg op HC 
- Colleges 
- De hoorcolleges sluiten heel goed aan bij de stof in het boek 
- De colleges waren heel helder 

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

- inhoud 
- handig in andere vakken 
- prima te doen met aan tekeningen van vorig jaar 

 
 
11 Wat vond je niet goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 
- warrige uitleg van Luuk Spreeuwers  
Wat betreft studiemateriaal: 

- in het boek staat iedere keer exp… [onleesbaar] maakt het heel moeilijk lezen 
- Het boek werkt te veel met voorbeelden waardoor de uitleg onduidelijk is 
- Boek bevat wel veel fouten, maar worden wel aangegeven 
- Het boek was soms wat wazig 

Wat betreft beoordeling/tentamen: 
- originaliteit van het examen 

Wat betreft planning en organisatie: 
 
Wat betreft inhoud: 

- Puur wiskunde weinig toepassing 
 
 
Overige opmerkingen 
Ruimte voor andere opmerkingen 
- leg meer nadruk op hoe belangrijk het vak is, komt nog vaak terug bij andere vervolgvakken. 
 
 


