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Cursuscode: 201300028
Contactpersoon: Wieteke de Kogel
Slagingspercentage: 57%
De evaluatiecommissie heeft het vak Productie 1a via een e-mailenquête geëvalueerd. De enquête is naar 130 studenten verstuurd, hiervan
zijn er 17 teruggekomen. Dit is een respons van 13%.
Vanwege de geringe respons, zijn de commentaren en de grafiek bijgevoegd.
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Docent weinig geduld om uit te leggen, alles maar één keer...
Practica werden goed gegeven: er werd veel uitgelegd en de docenten waren zeer enthousiast.
Het was wel lastig dat de practica vaak pas kwamen na de colleges, daardoor had ik vaak niet echt een beeld bij de dingen waar de
docent het over had
practica zijn heel erg belangrijk, Maar volgens mij te kort
Er is 1 oefententamen, en verder waren er vragen in de collegesheets, maar daarbij werd al gezegd dat deze vragen makkelijker waren
dan het tentamen zou zijn. Deze vragen vind ik hierdoor niet representatief.
we leren veel dingen die we in de praktijk nooit zullen gebruiken
Je hebt veel voorkennis nodig voor dit vak
Volgende keer even wat eerder melden dat er ook een boek met vragen bij de college's horen. Hierdoor liepen de meesten na 4
college's op een grote achterstand.
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