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basisbegrippen digitale techniek + practicum (192130014) – februari 2012 
Aantal ECTS: 5 
 

  Aantal 

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

< 95 uren 11 

95-125 uren 11 

125-155 uren 9 

155-185 uren 5 

> 185 uren  

Totaal  36 

 

  aantallen  Totaal 

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

Zeer 
onduidelijk 

0 6 11 19 4 Zeer duidelijk 40 

3. Sloot dit vak goed aan bij je 
voorkennis? 
 

Zeer slecht 2 4 10 21 2 Zeer goed 39 

4. Vond je het studiemateriaal goed? 
 

Zeer slecht 1 7 12 18 1 Zeer goed 39 

 

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

0 -20% 3 

21-40% 4 

41-60% 2 

61-80% 8 

81-100% 21 

Totaal  38 

 

  aantallen  Totaal 

5. 2. Vond je het hoorcollege nuttig? 
 

Nutteloos 1 0 9 16 10 Nuttig 36 

      3. Vond je het hoorcollege leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

2 2 11 19 2 Heel leuk 36 

 

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

0 -20%  

21-40%  

41-60% 1 

61-80% 6 

81-100% 30 

Totaal  37 

 

  aantallen  Totaal 

6. 2. Vond je het practicum nuttig? 
 

Nutteloos 0 2 1 20 15 Nuttig 38 

      3. Vond je het practicum leuk?  
 

Helemaal niet 
leuk 

2 4 9 18 5 Heel leuk 38 

      4. Vond je de begeleiding tijdens 
      het practicum goed?  

Zeer slecht  0 3 8 23 4 Zeer goed 38 

 

  aantallen  Totaal 

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

Veel te weinig 0 0 1 6 32 Ruim 
voldoende 

39 

8.   Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je 
      het tentamen? 

Heel  moeilijk 0 4 19 15 1 Heel 
gemakkelijk 

39 

 

  Aantal 

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

Ja 34 

Nee 6 

Totaal  40 

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

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 
- Goede uitleg en veel nieuwe kennis 
- Het practicum zat goed in elkaar 
- Door het practicum leer je genoeg VHDL zodat je voor het tentamen hier niets meer over hoeft 

te leren 
- Enthousiaste docent! 
- Hoorcolleges werden goed gegeven 
- Ik vond de college een zeer compleet beeld van de stof 
- Hoorcolleges 
- Colleges, opdrachten 
- De huiswerkopdrachten waren op goed niveau 
- De opdrachten 
- De toepassing tijdens het practicum 
- Helder uitgelegd, goede practicum begeleiding 
- Duidelijke hoorcolleges 
- Practicum 
- Goede begeleiding practicum 
- Door het practicum werd de stof duidelijk 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Ik vond de sheets een zeer compleet beeld van de stof 
- Het oefen tentamen gaf ook een goed beeld van de verwachte kennis 
- College sheets op tijd op blackboard 

Wat betreft inhoud: 
- Interessant 
- Interessant 
- Het practicum was leuk en leerzaam 
- De inhoud, het niveau 
- Het practicum was goed te doen en leerzaam 
- Practicum was erg leuk en leerzaam 
- Er werden interessante dingen uitgelegd 
- Het is verrassend eenvoudig 
- Veel nieuwe kennis 
- Verrassend eenvoudig! 

Wat betreft tentamen: 
-  

 

11. Wat vond je niet goed aan dit vak? 

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding: 
-  De manier waarop VHDL wordt uitgelegd! 
- Bij het practicum was in het begin nog niet goed duidelijk hoe iets in VHDL te maken. 

Misschien is het handig hier een extra college aan te besteden. 
- Uitleg soms wat langdradig 
- Als je een hoorcollege mist is het lastig om met zelfstudie deze in te halen 
- Kon je je eigen creativiteit in kwijt 
- Practicum (eindopdracht) 
- Uitgebreide uitleg met goede voorbeelden 
- VHDL practicum werd je nogal in het diepe gegooid: weinig VHDL kennis verkregen 
- Geen werkcollege 
- Onduidelijk practicum 
- Niet altijd even nuttige hoorcolleges 
- Practicum soms onduidelijk 

Wat betreft studiemateriaal: 
- Ik kon geen naslag vinden over het onderwerp testen 
- Practicumhandleiding is erg onoverzichtelijk. Essentiele dingen staan vaak verstopt op andere 

pagina’s of er wordt te makkelijk over dingen heen gelezen. 
- Kapotte programmeerbordjes en foute tips die bij het practicum onnodig veel tijd kosten 
- Het boek is amper gebruikt 
- College sheets onduidelijk zonder uitleg (moeilijk voorbereiden/leren)  
- Vragen in het boek en op blackboard lijken niet echt op het tentamen  
- Onduidelijk wat je moet leren 

Wat betreft inhoud: 
- De huiswerk sloot niet altijd op het college aan  
- Het was niet helemaal duidelijk wat je moest kennen, kunnen 
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- Vrij ingewikkeld 
- Nog steeds geen duidelijke uitleg over VHDL programmeren 
-  

Wat betreft tentamen: 
- Tentamenstof stond niet allemaal in het boek 
- Onduidelijk wat voor het tentamen te verwachten viel 
-  

 

Andere opmerkingen over dit vak: 

- Veel verschil in tempo, soms heel moeilijk en snel, en soms heel makkelijk 
- Verrassend eenvoudig! 

 


