
woensdag 8 december 2010 

EL Computerorganisatie (192131102) – maand jaar 
Aantal EC: 3 
 
  Aantal 

< 60 uren 7
60-75 uren 13
75-95 uren 6

95-110 uren 5

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

>= 110 uren
Totaal  31
 
 aantallen  Totaal
2. Was het duidelijk wat je moest 

leren bij dit vak? 
 

Zeer 
onduidelijk

1 5 12 10 5 Zeer duidelijk 33

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 0 6 16 11 Zeer goed 33

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 0 2 7 21 3 Zeer goed 33

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

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

81-100% 27
Totaal  33
 
 aantallen  Totaal
5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 

 
Nutteloos 0 2 3 10 15 Nuttig 30

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

0 4 6 16 4 Heel leuk 30

 
 

0 -20% 6
21-40%
41-60% 4
61-80% 2

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

81-100% 19
Totaal  31
 
 aantallen  Totaal
6. 2. Vond je het practicum nuttig? 

 
Nutteloos 0 0 1 11 18 Nuttig 30

      3. Vond je het practicum leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk

0 1 2 16 11 Heel leuk 30

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het practicum goed?  

Zeer slecht 4 2 9 2 4 Zeer goed 21

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

Veel te weinig 0 0 4 7 20 Ruim 
voldoende 

31

8.   Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
      het tentamen? 

Heel  moeilijk 1 7 12 10 1 Heel 
gemakkelijk 

31

 



 
 
  Aantal 

Ja 299. Was dit de eerste keer dat je aan 
het tentamen hebt 
deelgenomen? Nee 3

Totaal  32
         = Mediaan 
 
 
11. Wat vond je goed aan dit vak? 
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 

- Colleges 
- Leuk practicum met grote toegevoegde waarde 
- Goede docent: aardig, kan goed uitleggen, duidelijk 
- Practicum was leuk 
- Enthousiaste docent 
- Goede colleges 
- Goede balans college/practicum 
- De colleges zijn erg leerzaam 
- Het practicum was leuk 
- Practicum, colleges 
- Colleges 
- Mooi boek 
- Uitleg tijdens colleges, colleges zelf 
- Practica waren duidelijk, alles goed behandeld in hoorcolleges 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Goed boek 

Wat betreft inhoud: 
- Ik vond het erg interessant om te leren hoe een processor van binnen werkt en hoeveel er bij 

komt kijken om een zo optimaal mogelijke processor te maken 
- Het onderwerp is interessant 

Wat betreft tentamen: 
-  

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

- Geen enkele begeleiding bij practicum 
- Jammer dat er geen werkcolleges zijn 

Wat betreft studiemateriaal: 
- HC sheets niet altijd to-the-point 
- Boek is onoverzichtelijk 

Wat betreft inhoud: 
- Geen duidelijke link tussen sheets en boek 
- Samenhang boek en colleges 

Wat betreft tentamen: 
- Practicumcijfer niet mee naar herkansing? Absurd! 
- Onduidelijk wat te leren, maar 1 oefententamen met antwoorden. Soms slechte vraagstelling, 

niet duidelijk waarnaar gevraagd wordt 
- Er wordt totaal geen nadruk gelegd op het oefenen voor tentamen 
- Antwoorden op het tentamen moeten schrijven, geen plek voor verbeteringen 

 
Andere opmerkingen over dit vak: 

- Er was geen begeleiding tijdens practicum. Op zich geen probleem, hoorcollege docent was 
bereid te helpen 

- Minder VHDL graag  (geintje) 
- Practicum erin houden! 
- Gelieve de volgende keer op Blackboard de kopjes ‘Course materials’ ed gebruiken in plaats 

van alles onder ‘Course information’ te plaatsen 
- Grotere schrijfvelden op tentamen. Vulpen heeft lijndikte! 
- Ik vind het jammer dat het abstractieniveau tussen dit vak en BBdt nog niet behandeld is 

 
          
 = Mediaan 
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