
woensdag 8 juni 2011 

EL Electronische basisschakelingen (191211750) + practicum (191211760) – 
april 2011 
Aantal ECTS: 5 + 2,5 
 
  Aantal 
1. Hoeveel tijd heb je in totaal 

aan dit vak besteed? 
< 95 uren 4 

95-125 uren 17 
125-155 uren 9 
155-185 uren 12 

> 185 uren 4 
Totaal  46 
 
 
  Aantal 
2. Hoeveel tijd heb je in totaal 

aan dit vak besteed? 
< 45 uren 2 

45-60 uren 3 
60-80 uren 13 
80-95 uren 15 

> 95 uren 4 
 n.v.t. 7 
Totaal  44 
N.B. ..  studenten hebben bij deze vraag n.v.t. ingevuld 
 
 aantallen  Totaal
3. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

1 1 5 29 10 Zeer duidelijk 46 

4. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 2 4 12 25 3 Zeer goed 46 

5. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 1 2 10 24 9 Zeer goed 46 

 
 
6. 1. Hoeveel procent van de 

hoorcolleges heb je bijgewoond? 
0 -20% 5 
21-40% 2 
41-60% 2 
61-80% 13 

81-100% 22 
Totaal  44 
 
 aantallen  Totaal
6. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 0 4 19 18 Nuttig 41 

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

0 0 5 16 20 Heel leuk 41 

 
 
7. 1. Aan hoeveel procent van de 

werkcolleges heb je 
deelgenomen? 

0 -20% 5 
21-40% 1 
41-60% 1 
61-80% 8 

81-100% 11 
Totaal  26 
 
 aantallen  Totaal
7. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 3 3 9 8 Nuttig 23 

      3. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

0 4 7 7 5 Heel leuk 23 

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
           het werkcollege goed?  

Zeer slecht 1 0 5 13 4 Zeer goed 23 
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8. 1. Aan hoeveel procent van de 
          practica heb je 
          deelgenomen? 

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

81-100% 35
Totaal  36
 
 
 aantallen  Totaal
8. 2. Vond je het practicum nuttig? 

 
Nutteloos 0 0 1 16 18 Nuttig 35 

      3. Vond je het practicum leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

0 2 5 19 9 Heel leuk 35 

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
           het practicum goed? 

Zeer slecht 0 1 7 19 8 Zeer goed 35 

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

Veel te weinig 0 1 7 20 12 Ruim 
voldoende 

40 

10.  Hoe moeilijk of gemakkelijk vond 
      je het tentamen? 

Heel moeilijk 8 17 12 4 0 Heel 
gemakkelijk 

41 

 
 
 aantallen  Totaal
11. Hoe goed vond je de beoordeling 
      van de presentatie? 
 

Zeer slecht 0 2 14 3 1 Zeer goed 20 

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

Zeer slecht 0 0 14 10 1 Zeer goed 25 

13. Hoe goed vond je de beoordeling 
      van het rapport/verslag? 
 

Zeer slecht 0 0 11 4 0 Zeer goed 15 

N.B.: Veel studenten geven aan dat de presentaties nog niet hebben plaatsgevonden of dat ze 
de presentatie nog niet hebben gedaan.  
 
  Aantal 
14. Was dit de eerste keer dat je aan 

het tentamen hebt 
deelgenomen? 

Ja 33 

Nee 10 

Totaal  43 
 
         = Mediaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



woensdag 8 juni 2011 

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

- De colleges zijn goed volgbaar en niet saai. 
- Prettig gestoorde professor. 
- De docent was de beste in dit hele studiejaar! 
- Colleges. 
- Annema FTW  
- De hoorcolleges waren duidelijk en goed. 
- Vragen werden duidelijk uitgelegd. 
- Goede docent. 
- Manier van de gegeven colleges. 
- Leuke practica. 
- Leuke docent.  
- De hoorcolleges werden met veel enthousiasme gegeven en goed uitgelegd. 
- Dat er betere uitwerkingen waren dan vorig jaar. 
- Leuk lesgegeven met humor, en goeie begeleiding buiten HC’s :D 
- Annema en de practica. 
- De docent, leuke colleges, de speelse elementen tijdens de colleges, aansluiting met het 

practicum. 
- De colleges waren niet saai. 
- Leuke lessen. 
- Hoorcolleges, de manier waarop omgegaan werd met slapende studenten ;). 
- Hoorcolleges – practica. 
- Het maken van een audioversterker was leuk, docent met ludieke acties. 
- Alles! Nee hoor, prima vak. 
- Docent. 
- Leuk en duidelijk college gegeven. 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Duidelijke sheets tijdens hoorcolleges. 
- Het boek. 
- Goed boek. 

Wat betreft inhoud: 
- Je hebt er echt wat aan. 
- Interessante onderwerpen. 
- Interessante stof. 
- Hoeveelheid stof, moeilijkheidsgraad. 

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

- Moeilijk bij te houden. 
- Heel vervelend als je de deeltoetsen goed hebt gemaakt is er geen/niet genoeg motivatie 

meer om je best te doen met het laatste deel van het vak. 
- Ik vond het onduidelijk welke opgaven voor de zelfstudie zijn. Ik vond dat het practicum net 

iets te weinig aansloot bij het tentamen, bij IEEE was dit veel beter. 
- Mag iets meer nadruk gelegd worden op het oefenen. 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Er zijn geen uitwerkingen beschikbaar terwijl dat juist voor mij de manier van leren is.  
- Boek is enkel te volgen na colleges. 
- De antwoordenbundel kan veel duidelijker. Als je nu iets niet snapt loop je vast en als je denkt 

dat je het goed hebt heb je geen controle. 
- Je had niet veel aan de sheets buiten de colleges om. Meer concrete voorbeelden. 
- Brakke antwoord/uitwerking bundel, niet compleet. 

Wat betreft inhoud: 
- Iets meer en betere uitleg over spiegels. 
- Uitgebreide achtergrondinformatie over zenderdiodes e.d. ontbrak. 

Wat betreft tentamen: 
 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Maak meer goede! uitwerkingen beschikbaar. 
- Paul Elstak zal ik nooit meer vergeten ;) 
- Rooster op blackboard is niet het gewone rooster. 
- Alles *1 en +0 optellen. 
- Mijn cijfer xD. 
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