EL Kansrekening (191530062) – december 2010
Aantal EC: 3

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

< 60 uren
60-75 uren
75-95 uren
95-110 uren
>= 110 uren

Totaal

Aantal
7
8
19
5
3
42

2. Was het duidelijk wat je moest
leren bij dit vak?

Zeer
onduidelijk

0

aantallen
3
7 32

3. Sloot dit vak goed aan bij je
voorkennis?

Zeer slecht

1

5

12 20

9 Zeer goed

47

4. Vond je het studiemateriaal goed?

Zeer slecht

1

4

20 19

3 Zeer goed

47

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

0 -20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

5
2
1
4
35
47

Nutteloos

0

aantallen
5
2 25

Helemaal niet
leuk

1

6

Totaal

5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig?
3. Vond je het hoorcollege leuk?

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

25

14

5 Zeer duidelijk

15 Nuttig

Totaal
47

Totaal
47

0 Heel leuk

46

0 -20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

8
5
5
4
21
43

Nutteloos

1

aantallen
2
7 20

Helemaal niet
leuk
Zeer slecht

2

8

21

10

0 Heel leuk

41

0

2

9

23

7 Zeer goed

41

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

Veel te weinig

0

aantallen
4
8 18

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je
het tentamen?

Heel moeilijk

5

Totaal

6. 2. Vond je het werkcollege nuttig?
3. Vond je het werkcollege leuk?
4. Vond je de begeleiding tijdens
het werkcollege goed?

22

12

4

11 Nuttig

13 Ruim
voldoende

Totaal
41

Totaal
43

0 Heel
gemakkelijk
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43

9. Was dit de eerste keer dat je aan
het tentamen hebt
deelgenomen?
Totaal
= Mediaan

Ja
Nee

Aantal
36
9
45

11. Wat vond je goed aan dit vak?
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:
- Tijdens de HC’s werden de zaken goed en begrijpbaar uitgelegd
- Over het algemeen goede uitleg van HC docent.
- Duidelijke indeling van de colleges, elk college 1 hoofdstuk.
- Uitleg, WC’s
- Goede uitleg tijdens WC.
- Goede hulp en uitleg tijdens WC
- Duidelijkheid bij de uitleg
- De uitleg op HC
- Goede uitleg tijdens HC
- Richting van het vak was duidelijk
- Goede docenten
- Docent was prima tot goed. Duidelijke uitleg + voorbeelden
- Niet zo veel, alleen de leraar is wel aardig
Wat betreft studiemateriaal:
- Oude tentamens + uitwerkingen op blackboard zijn super!
Wat betreft inhoud:
- De stof is goed gestructureerd
Wat betreft tentamen:
12. Wat vond je niet goed aan dit vak?
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:
Wat betreft studiemateriaal:
- Het dictaat was niet erg duidelijk
- Dictaat is onoverzichtelijk
- Het taalgebruik in het dictaat is soms wat onduidelijk
- Het dictaat noemt soms dingen 1x en dan nooit weer, beetje jammer
- Het dictaat: is zeer moeilijk geschreven, onoverzichtelijk, er worden termen door elkaar
gebruikt. Vragen zijn onduidelijk, er zitten fouten in de antwoorden en uitwerkingen ontbreken.
- Opgaven in verhaalvorm; weinig nuttig voor Elektrotechniek
- Boek, soms rare sprongen in voorbeeldberekening
- Tijdens de WC’s werd ook kort HC gedaan en dat stoorde
Wat betreft inhoud:
- Te weinig aandacht aan de vraag: welke verdeling is nodig om een probleem op te lossen
- Heel moeilijk
- Soms beetje moeilijk, abstract
- Hoge werkdruk
Wat betreft tentamen:
- Tentamens lijken erg veel op elkaar
- Geen formuleblad bij tentamen, stimuleert uit hoofd leren i.p.v. begrip
- Het is raar dat je geen formuleblad mag gebruiken, want onthouden van formules heeft niets
met het vak te maken
- Het is een beetje jammer dat we geen formuleblad mogen gebruiken bij het tentamen,
formules uit het hoofd leren is zonde van de tijd
- Het uit het hoofd moeten leren van formules is niet nodig. Wanneer je ze later nodig hebt zoek
je ze ook op. Daardoor tentamineren niet op vaardigheid
- Het feit dat je vrij veel formules moet kennen, daardoor wordt het soms een kwestie van uit je
hoofd leren i.p.v. de formules ook echt te begrijpen
- Veel formules uit je hoofd moeten leren.
- Dom formules kennen, ongepast voor WO
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-

Veel uit het hoofd leren, weinig echt toepassen.

Andere opmerkingen over dit vak:
- Als je even niet oplet bij HC ben je verloren, dan snap je er de rest van het college niets meer
van
- Zou een ander dictaat (of boek) moeten komen eigenlijk
- De HC’s aan het begin van het vak gingen extreem langzaam, waardoor ik de interesse in het
vak verloor
- In de uitwerking van het tentamen van 2006 op blackboard staat 2 foutjes bij vraag 2

= Mediaan
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