
maandag 11 april 2011 

EL Lineaire systemen (191231490) – februari 2011 
Aantal ECTS: 6 
  Aantal 

< 125 uren 12 
125-155 uren 11 
155-185 uren 14 
185-215 uren 4 

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

> 215 uren 41 
Totaal  12 
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

0 1 3 28 10 Zeer duidelijk 42 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 1 1 1 26 13 Zeer goed 42 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 2 5 12 20 3 Zeer goed 42 

 
0 -20% 4 
21-40% 2 
41-60% 7 
61-80% 25 

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

81-100% 38 
Totaal  4 
 
 aantallen  Totaal
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 1 1 3 6 25 Nuttig 36 

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

1 2 6 22 5 Heel leuk 36 

 
0 -20% 7 
21-40% 6 
41-60% 3 
61-80% 9 

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

81-100% 11 
Totaal  36 
 
 aantallen  Totaal
6. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 

 
Nutteloos 1 0 9 13 12 Nuttig 35 

      3. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

2 4 16 13 0 Heel leuk 35 

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het werkcollege goed?  

Zeer slecht 0 0 8 15 12 Zeer goed 35 

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

Veel te weinig 0 2 6 16 
 

18 Ruim 
voldoende 

42 

8.   Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
      het tentamen? 

Heel  moeilijk 3 9 19 11 0 Heel 
gemakkelijk 

42 

 
  Aantal 

Ja 35 9. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt 
deelgenomen? Nee 7 

Totaal  42 
 
         = Mediaan 
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10. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Goede hoorcolleges 
- HC’s stof duidelijk behandeld 
- Zeer enthousiaste docent! En colleges op het bord schrijven! 
- Zeer goede hoorcollegedocent en geduldige werkcollegedocent. Hulde! 
- Goede docent 
- Antwoorden van zelfstudie en werkcollegeopgaven werden gegeven 
- De docenten zijn enthousiast 
- Goede docent hoorcolleges 
- De hoorcolleges op borden en de begeleiding van Dhr. Spreeuwers 
- Goede uitleg 
- De uitleg en begeleiding 
- Dat je aan de hoorcolleges genoeg hebt om het te begrijpen. Je hebt het boek voor het leren 

dan niet echt meer nodig.  
- Hoorcolleges. Alles netjes uitgeschreven, goede docent 
- Colleges, uitleg was goed 
- Veel geschreven aantekeningen, rustige uitleg 
- Duidelijke hoorcolleges 
- De hoorcolleges waren van goede kwaliteit 
- Docent 

Wat betreft studiemateriaal: 
- De opdrachten overzicht handouts zijn wel erg nuttig 
- Het boek, de handouts waarin extra vragen stonden en waarin de antwoorden op de opgaven 

stonden. Dit hielp om duidelijk te krijgen wat je moest leren/weten voor het vak 
- Het gebruikte boek 

Wat betreft inhoud: 
-  

Wat betreft tentamen: 
- Het is mooi dat je er een samenvatting bij mag hebben voor formules ed. 
- Deeltoetsen 
- Het A4tje waardoor je niet domweg formules uit je hoofd hoefde te stampen 

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

- De zelfstudeerbaarheid zou nog wat beter kunnen, door af en toe ook wat meer uitwerkingen 
van opgaves aan te bieden 

- Geen sheets waardoor de collegestof niet terug te zien is. Combinatie van sheets en 
borduitwerkingen misschien beter 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Slecht boek 
- Het boek is verschrikkelijk 
- Boek is slecht 
- Boek was iets minder 
- De dikte en het gewicht van het boek 
- Geen slides waar je makkelijk wat op kunt terugkijken 
- Boek is wat ongestructureerd 
- De uitwerkingen in het boek zijn niet altijd uitgebreid genoeg om te zien waar ik iets fout doe 

Wat betreft inhoud: 
- Gebrek aan voorbeelden van praktisch nut 
- Uiteindelijk gaan de transformatie eigenschappen in je hoofd door elkaar lopen zoals wel of 

niet maal 2..(?) etc. 
Wat betreft tentamen: 

-  
 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- De opgaven gingen zo snel dat ik de opgaven die in het werkcollege gemaakt dienden te 
worden meestal in het blok zelfstudie daarvoor al af had 

 


