
vrijdag 7 januari 2011 

EL Elektrodynamica (191210410) – december 2010 
Aantal ECTS: 4 
 
 
  Aantal 

< 75 uren 2
75-100 uren 4

100-120 uren 6
120-145 uren 2

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

> 145 uren 1
Totaal  15
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

1 1 3 6 4 Zeer duidelijk 15

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 1 1 5 6 2 Zeer goed 15

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 2 1 1 7 4 Zeer goed 15

 
 

0 -20% 4
21-40% 1
41-60% 2
61-80% 5

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

81-100% 3
Totaal  13
 
 aantallen  Totaal
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 5 3 3 2 0 Nuttig 13

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

5 2 5 1 0 Heel leuk 13

 
 

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

6. 1. Aan hoeveel procent van de 
werkcolleges heb je 
deelgenomen? 

81-100% 3
Totaal  11
 
 aantallen  Totaal
6. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 

 
Nutteloos 1 1 0 6 1 Nuttig 9

      3. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

1 2 4 2 0 Heel leuk 9

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het werkcollege goed?  

Zeer slecht 1 2 4 2 0 Zeer goed 9

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

Veel te weinig 2 3 0 1 5 Ruim 
voldoende 

11

8.   Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
      het tentamen? 

Heel  moeilijk 1 7 3 0 0 Heel 
gemakkelijk 

11
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  Aantal 

Ja 109. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt 
deelgenomen? Nee 4

Totaal  14
 
         = Mediaan 
 
 
 
10. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

-  
Wat betreft studiemateriaal: 

- Goed en duidelijk boek 
Wat betreft inhoud: 

- Veelzijdig, gaat heel diep, fundamenteel. 
- Interessante stof 

Wat betreft tentamen: 
-  

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

- HC’s erg saai, sheets worden vaak ‘voorgelezen’. Opgaven tijdens HC worden ook te snel 
behandeld. 

- HC’s erg saai!! Lijken een samenvatting van de formules uit het boek. 
- De HC’s zijn slaapverwekkend. Er moeten meer voorbeelden in en je moet mee kunnen 

denken. Uitleg volgt te snel. Probeer meer inzicht te geven met voorbeelden van velden etc. 
- HC’s werden weinig voorbeelden gegeven 
- WC docent niet goed, groot taalprobleem, moeilijk mee te communiceren. Begrijpt mijn vragen 

niet.  
- Docent is wel enthousiast maar is bepaald geen spreker 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Sheets waren erg slecht veel te veel formules zonder uitleg of omschrijvingen 

Wat betreft inhoud: 
- Loopt uit de pas met andere vakken: het is heel veel stof die vrij lastig is. 

Wat betreft tentamen: 
-  

 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Veel ruimte voor verbetering! Beter gemotiveerde WC-docent die de NL taal machtig is zou 
veel schelen. HC’s kan ook veel beter aan, zijn te saai! 

- Is opknippen een idee? Afzonderlijke onderdelen zijn goed te doen, maar alles bij elkaar is het 
wel heel erg vee 

- Het zou beter zijn om meer uitleg te geven over de fenomenen i.p.v. alles met formules op te 
lossen. Een formule is nutteloos als je niet weet wat er gebeurt in de fysica. 

 


