EL vragenlijst Communicatie Vaardigheden (121167)
september 2010
Aantal EC: 1

N.B. vragenlijst ingevuld tijdens herkansingen

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

Totaal

< 15 uren
15-25 uren
25-30 uren
30-40 uren
>= 40 uren

Aantal
2
2
3
3
10
aantallen
8
1

1

Zeer duidelijk

Totaal
10

5

4

Zeer goed

10

Zeer goed

10

1

Nuttig

10

2

Heel leuk

10

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

Zeer
onduidelijk

3. Sloot dit vak goed aan bij je
voorkennis?

Zeer slecht

4. Vond je het studiemateriaal goed?

Zeer slecht 1

4

5

5. 1. Vond je het hoorcollege nuttig?

Nutteloos

3

1

5

3

5

2. Vond je het hoorcollege leuk?
6. 1. Vond je het werkcollege nuttig?
2. Vond je het werkcollege leuk?
3. Vond je de begeleiding tijdens
het werkcollege goed?
7. Hoe goed vond je de beoordeling
van de opdrachten?

1

Helemaal niet
leuk
Nutteloos

Nuttig

Helemaal niet
leuk
Zeer slecht

Zeer slecht

Heel leuk
Zeer goed

1

7

Zeer goed

8

= Mediaan

11. Wat vond je goed aan dit vak?
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:
- Feedback was vaak laat
- Relaxt. Goed dat het er is en leuk gegeven
- Leuk
Wat betreft studiemateriaal:
Wat betreft inhoud:
- Het idee achter leren verslagleggen is goed, mooie opbouw om dat te bereiken
- Goed dat er een vak is dat volledig is gefocusd op verslagleggen en presenteren
- Nuttige dingen geleerd
Wat betreft tentamen:
- Veel oefenen  werkt goed
12. Wat vond je niet goed aan dit vak?
Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:
- Het lang duren voor informatie online kwam
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Wat betreft studiemateriaal:
- Blackboard was niet up-to-date
- De achterstallige hoorcollegesheets moeten geupdate worden
- Sheets niet goed of laat beschikbaar
- Oude sheets
- Oude sheets
- Lelijke power-point slides (niet zelf gemaakt)
- Oude, niet zelf gemaakte sheets
- Hergebruik van sheets
- Meer info op blackboard zou wel handig zijn, vooral over wat de opdrachten precies inhouden
- De opdrachtomschrijvingen waren soms wat onduidelijk, een voorbeeld had geholpen
Wat betreft inhoud:
- Geen focus op een onderdeel
Wat betreft tentamen:
Andere opmerkingen over dit vak:
-
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