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De evaluatiecommissie heeft het vak ITO niet geëvalueerd. De vakdocent heeft dit zelf
gedaan, de enquête liep over twee kwartalen. De enquête is naar 139 studenten verstuurd,
hiervan zijn er gemiddeld 40 teruggekomen. Dit is een respons van 29%. Hieronder volgt een
korte samenvatting van de enquête.
Het vak ITO scoort volgens de zelf afgenomen enquête redelijk goed. Bijna alle punten
scoren voldoende tot ruim voldoende. Wat opviel was wel dat het studiemateriaal erg
laag scoort en studenten geven dan ook aan dat het boek een groot verbeterpunt is.
Ook hopen zij wat meer consistentie in de beoordeling te zien.
Het werken in tweetallen werd wel erg positief ontvangen, net als het kunnen kiezen
van een opdracht. Over het algemeen werd aangegeven dat het kennis maken met
onderzoek doen nuttig en leuk aan het vak was. Ook over de conferentie zijn mensen
erg te spreken.
Het mag gezegd worden dat het vak erg is verbeterd als gekeken wordt naar de
enquêtes van vorige jaren, het vak scoort op bijna alle punten een stuk hoger en veel
klachten komen nu niet meer terug.
Dit zijn de meest opvallende conclusies die uit de resultaten van de enquête getrokken
kunnen worden. Voor de interpretatie van de feiten is gebruik gemaakt van het commentaar
dat studenten bij de vragen gaven. Een snel overzicht van de beoordeling is weergegeven in
de grafiek aan het einde van dit rapport.

Aanbevelingen van vorige evaluatie
De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in 2012/2013
 Maak de sheets duidelijker, studenten geven aan dat ze erg vol en onoverzichtelijk
zijn en dat grafieken niet altijd duidelijk af te lezen zijn.
 Geef meer oefenopgaven met uitwerkingen, zodat de studenten zich beter kunnen
voorbereiden op de tussentoetsen.
 Sluit de tussentoetsen beter aan bij de behandelde stof.
 Studenten zouden het waarderen wanneer zij de bundel met alle rapporten eerder
zouden krijgen dan op de dag van de presentaties, zodat ze betere vragen kunnen
stellen.
 Overleg meer met de verschillende docenten. Er werden namelijk veel dingen dubbel
verteld en de colleges sloten niet goed op elkaar aan.
 Gebruik BlackBoard beter, studenten geven aan dat het erg rommelig is en dat
nuttige informatie te laat werd doorgegeven.
Er waren nauwelijks tot geen klachten te vinden over deze zaken dus dit is goed verbeterd.

Aanbevelingen van de commissie
Uit de resultaten blijkt dat er mogelijkheden tot verbetering van het vak zijn. Hieronder volgen
enkele aanbevelingen die volgens de commissie in dit geval tot verbetering zouden leiden.



Verbeter het studiemateriaal. Het boek scoorde slecht, overweeg of dit boek
daadwerkelijk nodig was.
Het vak lijkt goed verbeterd te zijn in vergelijking met vorige jaren, ga zo door!

