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EL Basisbegrippen digitale techniek + practicum (192130014) – maand jaar 
Aantal EC: 5 
  Aantal 

< 95 uren 9 
95-125 uren 10 

125-155 uren 7 
155-185 uren 3 

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

> 185 uren 29 
Totaal  9 
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

1 2 9 18 2 Zeer duidelijk 32 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 1 6 14 8 3 Zeer goed 32 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 0 3 17 11 1 Zeer goed 32 

 
0 -20% 3 
21-40% 3 
41-60% 5 
61-80% 4 

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

81-100% 17 
Totaal  32 
 
 aantallen  Totaal
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 3 4 15 9 Nuttig 31 

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

0 4 12 14 1 Heel leuk 31 

 
 

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

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

81-100% 27 
Totaal  30 
 
 aantallen  Totaal
6. 2. Vond je het practicum nuttig? 

 
Nutteloos 1 1 4 17 8 Nuttig 31 

      3. Vond je het practicum leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

2 7 2 17 3 Heel leuk 31 

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het practicum goed?  

Zeer slecht 1 5 7 18 0 Zeer goed 31 

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

Veel te weinig 0 1 0 9 21 Ruim 
voldoende 

31 

8.   Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
      het tentamen? 

Heel  moeilijk 1 6 14 8 2 Heel 
gemakkelijk 

31 

 
  Aantal 

Ja 26 9. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt 
deelgenomen?  Nee 5 

 Totaal  31 
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11. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Duidelijke uitleg bij HC’s  
- Hoorcolleges werden goed gegeven 
- Nuttige colleges 
- Colleges werden goed gegeven. Je kon je aandacht erbij houden 
- De hoorcolleges vond ik heel duidelijk. Goede uitleg telkens en overal werd goed de tijd voor 

genomen 
- De hoorcolleges 
- VDHL theorie begeleiding in de sheets 
- Duidelijke uitleg, goed te begrijpen 
- Goede colleges 
- Goede docent 
- Een goede basiskennis opgebouwd 
- Ik vond het maken van het practicum heel moeilijk maar heel interessant 

Wat betreft studiemateriaal: 
- De opdrachten waren een goede aanvulling, en dat de antwoorden erbij gegeven werden was 

ook handig 
- Duidelijke sheets 

Wat betreft inhoud: 
- Leuke opdracht voor practicum 
- Logica 

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

- Handleiding practicum 
- Aftekenen bij begeleiders wordt slecht bijgehouden, geen mogelijkheid om een 10 te halen als 

eindopdracht van practicum niet af is 
- Eigenlijk zou er iets meer aandacht moeten worden besteed aan het huiswerk. Een keer een 

opdracht uitleggen of zo 
- Uitleg VDHL bij practicum niet duidelijk soms 
- De tijd die je voor het practicum had was een beetje minimaal (zware planning) 
- Opbouw practicum slecht 
- De software bij het practicum werkte voor geen meter, erg gebruiksonvriendelijk 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Stof niet altijd even duidelijk 
- Antwoorden van de opgaves staan op verschillende plekken 
- De laatste twee HC sheets niet voor zelfstudie 
- Sheets waren alleen te begrijpen als je de HC’s had gevolgd 
- Ik vond de practicumhandleiding een beetje ongestructureerd...Ik denk het zou beter zijn de 

verklaring van de enkele opdrachten bij de opdrachten te plaatsen 
Wat betreft inhoud: 

- Begin van VDHL is behoorlijk moeilijk waardoor je snel achterloopt als je niet enorm veel aan 
de begeleiders vraagt 

- Miste in het begin de connectie tussen hoorcollege en practicum 
- Met het VDHL werden we iets teveel in het diepe gegooid 
- VDHL, ellendige taal 
- Het deel over testen op fouten was te veel/te snel 
- Uitwerkingen klopten soms niet 
- Opgaven 

Wat betreft tentamen: 
- Verschil in niveau tussen huiswerkopgaven en proeftentamen (huiswerkopgaven veel lastiger)

 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Verduidelijking over handleiding van het practicum: je werd meteen in het begin al “in het 
diepe gegooid”. Na een tijdje (na een paar practica) mag je wel verwachten dat studenten 
alles zelf uit kunnen vinden, maar in het begin is het handiger om meer te helpen 
(voorbeelden geven, niet alleen de entity, maar ook het begin van de architecture geven etc.) 

- Omdat je bij het practicum wel erg in het diepe wordt gegooid, naar mijn mening, loop je de 
eerste 2 practica meteen een achterstand op tov de planning 

- Wat meer voorbeeldtentamens zou fijn zijn geweest 
- Het lijkt me nuttig om naast de hoorcolleges ook werkcolleges/colstructies te hebben, ik zat 

tijdens het maken van de opgaven vaak met vragen 
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