
dinsdag 21 februari 2012 

Netwerkanalyse (191210050) en practicum Netwerkanalyse/meetinstrumenten 
(191211610) – februari 2012 
Aantal ECTS: 6,5 + 2 
 

  Aantal 

1. Hoeveel tijd heb je in totaal 
aan dit vak besteed, exclusief 
het practicum? 

<= 120 uren 11 

120-160 uren 8 

160-200 uren 13 

200-240 uren 8 

>= 240 uren 1 

Totaal  41 

 

  Aantal 

2. Hoeveel tijd heb je in totaal 
aan het practicum besteed? 

<= 35 uren 2 

35-50 uren 4 

50-60 uren 16 

60-75 uren 3 

>= 75 uren 3 

 n.v.t. 14 

Totaal  42 

 

  aantallen  Totaal 

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

Zeer 
onduidelijk 

1 1 3 24 14 Zeer duidelijk 43 

4. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 1 2 4 29 8 Zeer goed 44 

5. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 2 3 10 20 9 Zeer goed 44 

 

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

0 -20% 5 

21-40% 2 

41-60% 2 

61-80% 11 

81-100% 24 

Totaal  44 

 

  aantallen  Totaal 

6. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 
 

Nutteloos 2 2 4 20 17 Nuttig 45 

        3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

0 3 16 23 3 Heel leuk 45 

 

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

0 -20% 16 

21-40% 12 

41-60% 1 

61-80% 7 

81-100% 3 

Totaal  39 

 

  aantallen  Totaal 

7. 2. Vond je het werkcollege nuttig? 
 

Nutteloos 6 9 8 8 5 Nuttig 36 

      3. Vond je het werkcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

6 8 14 7 0 Heel leuk 35 

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het werkcollege goed?  

Zeer slecht  0 1 14 13 3 Zeer goed 31 
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8. 1. Aan hoeveel procent van de 
practica heb je deelgenomen? 

0 -20% 1 

21-40%  

41-60%  

61-80%  

81-100% 28 

Totaal  29 

 

  aantallen  Totaal 

8. 2. Vond je het practicum nuttig? 
 

Nutteloos 0 1 7 13 8 Nuttig 29 

       3. Vond je het practicum leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

3 7 9 10 0 Heel leuk 29 

       4. Vond je de begeleiding tijdens 
       het practicum goed?  

Zeer slecht  0 2 11 15 1 Zeer goed 29 

 

  aantallen  Totaal 

9.   Had je voldoende tijd om de 
      deeltoetsen te maken? 
 

Veel te weinig 1 10 11 13 4 Ruim 
voldoende 

39 

10. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond  
      je het tentamen? 

Heel  moeilijk 3 4 20 12 0 Heel 
gemakkelijk 

39 

 
 

  aantallen  Totaal 

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

Veel te weinig 1 2 6 13 12 Ruim 
voldoende 

34 

12. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond  
      je 
      de deeltoetsen? 

Heel  moeilijk 3 4 18 6 0 Heel 
gemakkelijk 

31 

 

  Aantal 

13. Was dit de eerste keer dat je 
aan het tentamen hebt 
deelgenomen? 

Ja 29 

Nee 13 

Totaal  42 

 
         = Mediaan 

10. Wat vond je goed aan dit vak? 

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 
- Hoorcolleges 
- Begeleiding werkcollege 
- De segmentaire opzet 
- Docent 
- Modulaire opbouw van leerstof 
- Het praktisch toepassen van de theorie tijdens de practica 
- Duidelijke hoorcolleges 
- De practica hielpen veel bij het begrijpen van de lerestof van de deeltoetsen 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Recipes & exercises 
- Het receptenboek 
- Het boek Recipes & Exercises is ondanks wat foutjes ontzettend goed en duidelijk! Lesboek 

bijna niet nodig gehad. 
- Duidelijk dictaat, waarin meestal goed uitgelegd werd wat je moest kennen. 
- Exercise and recipe book 
- Recipes 
- Dat er nu een boekje recipes and exercises is 
- Recipes 
- Het exercise and recipe “boek” is ook erg handig 
- De recipes en exercises waren heel handig 
- Receptenboek! 
- Recipe & exercises 
- Recipes 
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- Recipe book was ideaal 
- De recipes & exercises.pdf 
- Recipe & exercises 
- Uitstekend dictaat 

Wat betreft inhoud: 
- De inhoud 
- Veel nieuwe stof, belangrijk bij andere vakken 
- Content Streamlining & Synergie 

Wat betreft tentamen: 
- Systeem met deeltoetsen werkt goed 
- Veel deeltoetsen  
- Deeltoetsen 
- Het aantal deeltoetsen (de helft kan ook wel) 
- Deeltoetsen systeem 
- De kleine deeltoetsjes helpen wel goed 
- Manier van toetsing d.m.v. deeltoetsen 
- Deeltoetsregeling 

 

11. Wat vond je niet goed aan dit vak? 

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 
-  Geen werkcollege om vragen n.a.v. opdrachten te stellen, daar 45 minuten te weinig was om 

alle opdrachten te maken 
- Systeem met alles >5 vind ik nog steeds omslachtig 
- Soms was de uitleg bij practica niet duidelijk 
- De manier waarop de stof aangeboden wordt 
- Erg veel werk 
- Een nadeel van de deeltoetsen aan het begin van de WC was dat je geen zin meer had om 

het WC bij te wonen 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Dingen die buiten mijn schuld om het practicum vertragen. Computer software, niet 

aangesloten hardware. 
- Aansluiting stof boek & tentamens/toetsen 
- Vragen uit het boek sluiten zeer slecht aan op de deeltoetsen 

Wat betreft inhoud: 
-  

Wat betreft tentamen: 
- De tijd voor de deeltoesten is aan de krappe kant. Misschien deeltoetsen na de werkcolleges 

ipv. ervoor? 
- De deeltoetsen sluiten heel slecht aan bij de vragen uit het boek! Dus er kunnen beter nieuwe 

opdrachten komen! 
- Soms net wat te weinig tijd voor een deeltoets 
- Half uur was soms te kort voor een deeltoets 

 

Andere opmerkingen over dit vak: 

- Vooral door het R&E boek is het vak veel makkelijker dan drie jaar geleden 
- Als je alles in deze 4 uur wilde doen is onmogelijk 
- Ik heb de WC niet nodig gehad omdat ik een vrij duidelijk antwoorden/uitwerking boek heb. 
- Voorbeelden in college beter behandelen niet klik, klik, klik 
- Een kwartier op het tentamen moeten wachten op zich niet erg alleen het uitdelen had wel 

handiger gekund. 
- Tentamen ging niet goed, dat lag niet aan het vak. Verder ga zo door. 

 


