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Monitorgesprek BEAM D – 17/05/2011
De evaluatiecommissie Werktuigbouwkunde heeft door middel van een monitorgesprek het
vak BEAM B geëvalueerd. Er waren acht studenten aanwezig die het vak actief volgen. Een
deel van de studenten hebben het vak vorig jaar ook gevolgd. Namens de
evaluatiecommissie waren Laura van Eekelen en Pieter van Elderen aanwezig.
Het vak BEAM D bestaat uit een combinatie van hoor- en werkcolleges dat afgesloten wordt
met een eindtentamen. Op moment van het gesprek waren de eerste drie colleges
verstreken.
Tijdens dit gesprek kwam duidelijk naar voren dat het vak zeker een verbetering heeft
doorgaan ten opzichte van vorig jaar. Echter zijn er nog wel mogelijkheden tot verbetering.
Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste aspecten die gedurende het gesprek
besproken zijn:
 Naar voren kwam dat studenten het fijn vinden als aan het begin van het vak een
korte samenvatting komt van de stof die in andere vakken gegeven is, maar wel
relevant is voor BEAM D. Het liefst zouden ze ook een (uitgebreider) hoofdstuk in het
dictaat daarover zien waarin bijvoorbeeld de belangrijkste Matlab-functies nog een
keer opgesomd worden.
 De aanwezige studenten waren erg te spreken over de opbouw van het vak. Er werd
met de stof goed doorgegaan op de eerdere opgedane kennis van Matlab die aan
bod is gekomen in de BEAM reeks.
 Doordat in de BEAM reeks Matlab eerder geïntroduccerd wordt ten opzichte van vorig
jaar, was het voor de herkansers wel moeilijker om met de Matlabkennis van de oude
BEAM delen bij het vak BEAM D mee te komen.
 De optionele opgaven werden goed bevonden door diegene waarvoor BEAM D een
minder grote uitdaging is.
 Studenten gaven aan dat de antwoorden op de opgaven soms een heel ander pad
bewandelen. Daarom zouden studenten de antwoorden liever iets uitgebreider zien,
waarbij er bijvoorbeeld meerdere oplossingsroutes worden omschreven.
 Het dictaat wordt voldoende bevonden. Wel gaven studenten aan dat er vooral in de
vragen nog grammaticale fouten staan waardoor het slordig overkomt.
 De uitwerkingen in het dictaat zijn niet compleet. Studenten willen graag van de
hoofdstukken na hoofdstuk 3 ook uitwerkingen.
 De combinatie hoor- en werkcollege wordt goed bevonden, al zien sommige
studenten liever dat de docent in het Engels college geeft. Het aantal
docenten/assistenten tijdens het werkcollegegedeelte wordt voldoende bevonden.
 Tijdens het hoorcollege wordt vaak alleen het onderwerp geïntroduceerd, wat voor
het maken van de opgaven vaak geen nuttige informatie is. Studenten zien naast de
introductie van het onderwerp ook graag nog een voorbeeld opgave, zodat zij een
indruk hebben hoe een opgave opgelost kan worden.
 Onder studenten heerst er nog onduidelijkheid over tentamen eisen. Vooral heerst
de vraag of het dictaat gebruikt mag worden. Als dit namelijk niet het geval is, zien
studenten liever dat ze geleerd worden om goed met de Help-functie van Matlab om
te gaan.
 Bij dit laatste vak in de BEAM reeks zien studenten wel de relevantie van BEAM D en
de voorgaande BEAM vakken in.



Als klein commentaar kwam nog naar voren dat studenten het jammer vonden dat er
geen feedback is gekomen op de instaptoets. Daarom zien zij deze toets ook als
overbodig.

Op basis van deze aspecten heeft de evaluatiecommissie een aantal aanbevelingen
geformuleerd. Deze zijn deels ook door de uitgenodigde studenten naar voren gedragen:
 Houdt de huidige opbouw binnen het vak BEAM D erin.
 Probeer het dictaat en de vragen grammaticaal te verbeteren.
 Voeg uitwerkingen toe / breidt uitwerkingen uit.
 Probeer aan te geven wat er van de studenten verwacht worden tijdens het tentamen.
Geef aan of het dictaat gebruikt mag worden en probeer met oude tentamens meer
duidelijkheid te scheppen over de vraagstelling.
 Kijk naar mogelijkheden om meer concrete voorbeelden te geven in het hoorcollege
of halverwege het werkcollege.
 Laat de instaptoets achterwege of geef duidelijke feedback aan de studenten.
 Probeer volgend collegejaar te beginnen met een korte samenvatting van de
benodigde stof uit eerder gegeven vakken.
Er kan geconcludeerd worden dat het vak BEAM D zeker verbeterd is ten opzichte van
vorige collegejaren. Vooral over de opbouw zijn studenten zeer goed te spreken. Als er aan
bovengenoemde punten iets meer aandacht gegeven wordt zal het vak erg goed bevonden
worden door de studenten. Wij als evaluatiecommissie hopen dat deze aanbevelingen
gerealiseerd worden in de loop van dit collegejaar of meegenomen worden voor het
collegejaar 2011-2012.

