
maandag 11 april 2011 

Inleiding Elektrische Energietechniek (191241770) - maand jaar 
Aantal ECTS: 3 
  Aantal 

< 60 uren 6 
60-75 uren 8 
75-95 uren 3 

95-110 uren 2 

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

> 110 uren 19 
Totaal  6 
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

0 3 6 8 3 Zeer duidelijk 20 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 3 5 9 3 Zeer goed 20 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 0 3 4 11 2 Zeer goed 20 

 
0 -20% 3 
21-40% 1 
41-60% 1 
61-80% 6 

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

81-100% 8 
Totaal  19 
 
 aantallen  Totaal
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 2 2 4 9 0 Nuttig 17 

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

2 3 9 3 0 Heel leuk 17 

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

Veel te weinig 0 3 5 5 6 Ruim 
voldoende 

19 

7.   Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
      het tentamen? 

Heel  moeilijk 1 7 8 3 0 Heel 
gemakkelijk 

19 

 
  Aantal 

Ja 13 8. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt 
deelgenomen? Nee 6 

Totaal  19 
 
         = Mediaan 
 
10. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Goede voorbeelden in college 
Wat betreft studiemateriaal: 

- Duidelijk boek 
- Goed boek 

Wat betreft inhoud: 
- Leuke introductie in de energietechnieken 
- Sluit prima aan, duidelijk 
- Leuk praktisch vak 
- Nuttige en nodige kennis, wel moeilijk 

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

-  
Wat betreft studiemateriaal: 

- Het was me niet helemaal duidelijk wat wel en wat niet tentamenstof was.  
- Het boek mist conclusies/samenvatting 

Wat betreft inhoud: 
- Verwarrende vraagstelling 

Wat betreft tentamen: 
- Tentamen was slecht/ gedeelte van tentamen was geen tentamenstof (de nyrista) 
- Geen tentamenstof wel vragen hierover in tentamen!!! Ondanks dat dit nog aangegeven is in 

HC. 
- Bij het tentamen vragen gesteld over stof dat niet tot het tentamen behoorde. 
- Vragen op tentamen die buiten tentamenstof vallen. 

 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Slechte docent. Jammer terwijl het een best leuk vak kan zijn!!! 
- In het begin miste ik al het overzicht. Nadat ik de docent hierover had benaderd, werd hier 

meer aandacht aan besteed.  
 


