
maandag 11 april 2011 

EL Mechanica en transductietechniek (191228160) – maart 2011 
Aantal ECTS: 3 
 
Resultaten van alle deelnemende studenten (23 EL studenten, 1 onbekend; daarom niet opgenomen 
in de resultaten van de eerste vraag). 
 

BSc EL 23
MA (Master Mechatronics) 0

Master EE (Electrical 
Engineering)

0

1. In het kader van welke 
opleiding heb je dit vak 
gevolgd? 

Anders 0
Totaal  23
 
 
  Aantal 

< 60 uren 3
60-75 uren 7
75-95 uren 8

95-110 uren 5

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

> 110 uren 0
Totaal  23
 
 aantallen  Totaal
3. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

0 1 3 14 6 Zeer duidelijk 24

4. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 0 4 17 3 Zeer goed 24

5. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 0 0 5 18 1 Zeer goed 24

 
 

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

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

81-100% 16
Totaal  23
 
 aantallen  Totaal
6. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 1 1 1 16 5 Nuttig 24

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

2 1 13 8 0 Heel leuk 24

 
 

0 -20% 1
21-40% 2
41-60% 5
61-80% 3

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

81-100% 13
Totaal  24
 
 aantallen  Totaal
7. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 1 3 10 10 Nuttig 24

      3. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

1 1 10 12 0 Heel leuk 24

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het werkcollege goed?  

Zeer slecht 0 1 8 9 6 Zeer goed 24
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 aantallen  Totaal
8.   Had je voldoende tijd om het 
      tentamen te maken? 
 

Veel te weinig 0 0 0 10 14 Ruim 
voldoende 

24

9.   Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
      het tentamen? 

Heel  moeilijk 0 2 6 14 2 Heel 
gemakkelijk 

24

 
 
  Aantal 

Ja 2410. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt 
deelgenomen? Nee 0

Totaal  24
 
         = Mediaan 
 
 
 
11. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Werkcolleges 
Wat betreft studiemateriaal: 

- Er was genoeg oefenmateriaal zodat je het tentamen kon maken. 
Wat betreft inhoud: 

- Ik vond het leuk dat we dingen leerden die op het eerste oog niet met elektrotechniek te 
maken lijken te hebben. 

- Ook was het goed dat het mechatronica deel apart was. 
- Splitsing mech en trans. 
- De leuke stof. 

Wat betreft tentamen: 
- Het? Tentamen 
- Het tentamen ging goed. 

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

- Bij werkcollege werd vaak al geholpen voordat je zelf een beetje met de vraag gepuzzeld had. 
Enthousiasme is trouwens wel mooi. 

- Te veel formules in de presentatie, beter afleiden op het bord. 
- Soms ineens veel formules bij hoorcollege. 
- De hoorcolleges, spray van formules had je niets aan. 
- Antwoorden op vragen bij WC kunnen een stuk korter en bondiger, zonder vanaf het begin 

helemaal te beginnen. 
Wat betreft studiemateriaal: 

-  
Wat betreft inhoud: 

-  
Wat betreft tentamen: 

-  
 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- De tussentoets over het mechanicadeel was simpeler dan de stof deed vermoeden. 
 


