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EL Random signalen en ruis (191210680) – april 2011 
Aantal ECTS: 4 
 
  Aantal 
1. Hoeveel tijd heb je in totaal 

aan dit vak besteed? 
< 75 uren 5 

75-100 uren 4 
100-120 uren 16 
120-145 uren 7 

> 145 uren 32 
Totaal  5 
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

0 2 5 16 9 Zeer duidelijk 32 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 2 9 20 2 Zeer goed 33 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 2 4 14 11 2 Zeer goed 33 

 
 
5. 1. Hoeveel procent van de 

hoorcolleges heb je bijgewoond? 
0 -20% 2 
21-40% 2 
41-60% 5 
61-80% 2 

81-100% 19 
Totaal  30 
 
 aantallen  Totaal
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 0 3 10 17 Nuttig 30 

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

1 7 13 8 1 Leuk 30 

 
 
6. 1. Aan hoeveel procent van de 

werkcolleges heb je 
deelgenomen? 

0 -20% 2 
21-40% 2 
41-60% 3 
61-80% 5 

81-100% 15 
Totaal  27 
 
 aantallen  Totaal
6. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 

 
Nutteloos 1 1 8 6 11 Nuttig 27 

      3. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Niet leuk 1 9 12 5 0 Heel leuk 27 

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het werkcollege goed?  

Zeer slecht 0 4 10 11 1 Zeer goed 26 

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

Veel te weinig 8 14 
 

7 2 0 Ruim 
voldoende 

31 

8.   Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
      het tentamen? 

Heel  moeilijk 7 9 14 1 0 Heel 
gemakkelijk 

31 
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  Aantal 
9. Was dit de eerste keer dat je aan 

het tentamen hebt 
deelgenomen? 

Ja 21 

Nee 11 

Totaal  32 
 
         = Mediaan 
 
 
 
10. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Arjan 
- De docent van het hoorcollege wil er echt voor gaan en doet het ook goed (extra 

oefentoetsen, bonustoetsen etc) 
- Goede structuur hoorcollege 
- Het wordt goed gegeven 
- Mr. Meijerink geeft goed college! Hij heeft veel bijgeleerd in de afgelopen 3 jaar 
- Het schoolse systeem werkte eigenlijk best goed 
- Hoorcolleges waren goed 

Wat betreft studiemateriaal: 
- De hoorcolleges icm het boek. Alles wat niet goed staat uitgelegd in het boek, wordt perfect 

uitgelegd in de hoorcolleges 
- Boek 
- Duidelijk boek! Veel oefenmateriaal (oude tentamens). Oefententamens met duidelijke 

uitwerkingen. 
Wat betreft inhoud: 

- Nuttige toepassing van wiskunde uit eerdere vakken 
Wat betreft tentamen: 

- Tussentoetsen, zorgt ervoor dat je bij blijft 
- Mogelijkheid tot bonuspunten 

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

- Etten 
- De manier waarop de docent een heel schools systeem probeert te handhaven past niet bij 

het 3e jaars karakter van dit vak 
- Werkcollege draaide meer om controleren of opgaven gemaakt waren dan om vragen te 

beantwoorden 
- We zijn geen kleuters, verplichten van werkcolleges is voor universitaire studenten niet nodig -

> eigen verantwoordelijkheid. Werkcollegedocent zijn langer bezig met politieagent te spelen 
in plaats van uitleg geven aan studenten die hulp nodig hebben. Van 1h30 werkcollege gaat 
1h00 verloren aan politiewerk. Jammer.  

- Werkcolleges waren te druk, lastig om vragen te stellen, vooral controle 
Wat betreft studiemateriaal: 

- Het boek is niet handig, het is vaak niet helemaal duidelijk waarom bepaalde stappen worden 
gedaan, dit maakt het moeilijker te begrijpen dan het daadwerkelijk is 

- De sheets van het hoorcollege hebben een bizarre formuledichtheid, dit maakt het onduidelijk 
- Collegeslides erg druk 
- Rommelige collegeslides met veel te veel info per slide. Vaak vol met pijlen. Zeer 

onoverzichtelijk!  
Wat betreft inhoud: 

- Dat de hoorcolleges nodig zijn, anders is het boek niet te snappen. HC missen geeft heel veel 
moeite om dat stuk toch te snappen 

- Er mogen in het boek en in de colleges meer ‘te eenvoudige’  voorbeelden. Nu is het altijd 
moeilijk en nooit eens “luchtig”  

- De werkcolleges kunnen kwa efficiëntie verbeterd worden, maar ik weet niet hoe 
- Abstractie van enkele onderdelen bv orthogonale representatie: bleh! 

Wat betreft tentamen: 
-  

 
Andere opmerkingen over dit vak: 
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- Hoorcolleges zijn uitmuntend. Kunnen mijns inziens niet beter 
- Ik vond het tentamen/vak moeilijk omdat ik te veel voorkennis mis. Ik denk dat het anders 

goed te doen is 
- Om de studielast te verlichten zou mss hfst 7 gecombineerd kunnen worden bij inl. comm. 

systemen 
 


