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Meettechniek (191210420) – februari 2012 
Aantal ECTS: 4 
 

  Aantal 

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

<= 75 uren  

75-100 uren 2 

100-120 uren 4 

120-145 uren  

>= 145 uren  

Totaal  6 

 

  aantallen  Totaal 

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

Zeer 
onduidelijk 

0 1 1 2 2 Zeer duidelijk 6 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 0 1 2 0 3 Zeer goed 6 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 1 2 0 2 1 Zeer goed 6 

 

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

0 -20%  

21-40%  

41-60%  

61-80%  

81-100% 6 

Totaal  6 

 

  aantallen  Totaal 

5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 
 

Nutteloos 0 0 0 4 2 Nuttig 6 

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

0 0 1 3 2 Heel leuk 6 

 

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

0 -20%  

21-40%  

41-60%  

61-80% 1 

81-100% 5 

Totaal  6 

 

  aantallen  Totaal 

6. 2. Vond je het practicum nuttig? 
 

Nutteloos 1 0 2 2 0 Nuttig 5 

      3. Vond je het practicum leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

1 2 2 0 0 Heel leuk 5 

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het practicum goed?  

Zeer slecht  0 1 4 1 0 Zeer goed 6 

 

  aantallen  Totaal 

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

Veel te weinig 0 1 1 1 2 Ruim 
voldoende 

5 

8.   Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
      het tentamen? 

Heel  moeilijk 0 1 3 1 0 Heel 
gemakkelijk 

5 

 

  Aantal 

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

Ja 5 

Nee  

Totaal  5 

 
         = Mediaan 
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10. Wat vond je goed aan dit vak? 

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 
- De hoorcolleges zijn erg duidelijk en je leert veel door het maken van de opgaven. 
- Docent wist veel en gaf het vak best leuk. 
- Dat practicum worden vernieuwd en college’s 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Huiswerkopdrachten goede oefening 

Wat betreft inhoud: 
-  

Wat betreft tentamen: 
-  

 

11. Wat vond je niet goed aan dit vak? 

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 
- Het practicum is onduidelijk, verouderd, achterhaald, doe hier wat aan! 
- Sommige dingen zijn lastiger omdat het in het Engels is. 
- Normaal gesproken maak je huiswerk om te leren voor het tentamen. Daar kun je fouten bij 

maken en van die fouten kun je leren. Hier tellen die fouten direct mee voor je eindcijfer. Dat is 
wel jammer. Bonuspunten of zo waren beter op zijn plaats geweest dan aftrekpunten. 

- De te gebruiken methode bij het practicum was vaak slecht en docent van deel 3 wist vaak 
geen (verhelderend) antwoord te geven. 

- Sommige practicum zijn erg oude en werk slecht 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Het boek, deze is overbodig en duur, haal hem van de lijst/zoek een betere/maak dictaat 
- Veel staat niet in het boek en slecht in de sheets, dus als je na 3 weken een college nog een 

keer bekijkt snap je er niks van. 
- Boek overbodig 
- Het boek heb je weinig aan. 

Wat betreft inhoud: 
-  

Wat betreft tentamen: 
- De toets lijkt te veel op de oefentoets, zo controleer je niet echt goed of iedereen het snapt 

 

Andere opmerkingen over dit vak: 

- Meer demonstraties tijdens de hoorcolleges zou leuk/nuttig zijn, zo is het leuker om  naar de 
colleges te gaan, kun je makkelijker je aandacht bij het vak houden, en wordt je sneller 
gemotiveerd bijbehorende opgaven te maken. 

- Vervang het boek met dictaat van sheet met een beetje aanvulling.  
- Vernieuw de practicums. 

 


