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Lineaire Algebra 09/10 – Kwartiel 2.1
Dit jaar is het vak Lineaire Algebra geëvalueerd door middel van een monitorgesprek.
Hiervoor zijn vier studenten uitgenodigd voor een gesprek over het vak. Het doel van het
gesprek is om eerder een terugkoppeling te kunnen geven dan met een normale evalutatie.
Over het algemeen zijn de studenten tevreden over het vak Lineaire Algebra. De stof wordt
interessant gevonden en door de voorbeelden wordt de relevantie duidelijk. De hoorcolleges
zijn duidelijk en ondanks dat sommige bewijzen niet gevraagd worden op het tentamen,
verduidelijken ze de stof wel. Ook de sheet zijn duidelijk en goed geschikt voor zelfstudie.
Het enige commentaar dat op de hoorcolleges kwam is het vaak onderbreken van het
verhaal door de docent. Bij bijna ieder woord wat er onderling door studenten gefluisterd
wordt, legt de docent het verhaal stil om erop in te gaan. Studenten geven daarbij ook aan
dat het niet luidruchtiger is dan bij andere vakken en dat het stilleggen een irritatie opwekt
waardoor studenten alleen maar meer gaan praten. Ze raden daarom aan om gewoon door
te gaan met college geven en niet teveel aandacht te geven aan studenten die wel praten.
De werkcolleges komen positief uit de bus, de uitleg van de docenten is erg goed, en
docenten zijn ook beschikbaar voor vragen. De opkomst is volgens de studenten niet minder
dan bij andere colleges. Sommige studenten zouden meer de toepassingen van het vak
willen zien, wat bereikt kan worden door een kleine case die goed aansluit bij de stof die de
studenten op dat moment gehad hebben. Een commentaar werd gegeven over de Eopgaves uit het voormalige dictaat. De vraagstelling van deze vragen sluit niet aan bij de
vraagstelling uit het boek van Lay, waardoor studenten het moeilijk vinden om de E-vragen
op te lossen. Daarnaast zijn er ook geen complete uitwerkingen van de E-opgaves
beschikbaar, waardoor studenten deze vragen vaak overslaan. Studenten weten hierdoor
ook niet goed wat voor vraagstelling ze op het tentamen kunnen verwachten. Kijk daarom of
de beschikbare tentamens nog representatief zijn voor dit studiejaar en stel eventueel een
representatief oefententamen met uitwerkingen beschikbaar.
Wat betreft het studiemateriaal zijn er geen commentaren, het boek is erg duidelijk en de
informatievoorziening op Blackboard ook
Over het algemeen zijn studenten tevreden over het vak Lineaire Algebra, kleine
verbeterpunten zijn te vinden bij het presenteren van de docent en de opgaven en
uitwerkingen bij het werkcollege.

