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Disclaimer 
Samenvatting 
Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende:  
De samenvattingen bevatten 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 
op de volgende pagina. 
 
Overzichtsgrafieken: 

 De cijfers zijn gegeven in een 5-punts Likert-schaal gegeven. Als het gemiddelde cijfer lager is dan 
een 3, dan is het moduleonderdeel onvoldoende. 

 De staven geven het cijfer aan, de dunne lijntjes geven de afstand van één maal de 
standaarddeviatie als maat voor de spreiding.  

Module 2 Energie en Materialen  
 
De evaluatiecommissie heeft verschillende moduleonderdelen van Module 2 Energie en Materialen via 
emailenquêtes geëvalueerd. De enquêtes zijn naar 203 studenten verstuurd, de respons per vak 
verschilt. De module bevat de volgende moduleonderdelen, alle onderdelen in het zwart zijn 
geëvalueerd:  
 

Moduleonderdeel Gemiddeld Cijfer Slagingspercentage Contactpersoon 

Technische 
Thermodynamica 1 

3.6 82%  45 Dr. ir. G.G.M. 
Stoffels 

ModPro 2 3.1  Dr. ir. G. Zwier 

Materiaalkunde 1 3.7 41% 47 Dr. ir. T. Bor  

Mathematics B2    
Project Analyse 
Energiesysteem 

   

 
De volgende samenvatting is geschreven op basis van de algemene SEQ enquête welke centraal is 
afgenomen, niet door de Evaluatie Commissie zelf.  
 
In totaal hebben 74 studenten de SEQ-enquête ingevuld, dit is een respons van 53%. Over het 
algemeen zijn de studenten enthousiast over de module, ze vinden het uitdagend en geven aan dat ze 
veel nieuwe dingen hebben geleerd. Het algemene cijfer is 6,6 uit 10 punten. Studenten geven aan dat 
het project nog een beetje onduidelijk was, en vooral de opdracht omschrijving. De samenhang tussen 
de vakken en het project vonden de studenten een van de sterkste punten van de module. Alles sloot 
mooi op elkaar aan en hing met elkaar samen. Het verbeterpunt voor de module vinden studenten dat 
de opdrachtomschrijving duidelijker kan.  
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Technische Thermodynamica 1 

Dr. ir. G.G.M. Stoffels  Respons: 46  (22.6%) 82% geslaagd na eerste poging 

 
Het moduleonderdeel Technische Thermodynamica 1 scoort gemiddeld een 3,6, wat goed is voor een 
bachelor moduleonderdeel. De stellingen ‘Het moduleonderdeel vind ik relevant voor mijn opleiding’ 
en ‘de docent was beschikbaar voor vragen’ scoorden allebei hoog met een 4,5. Het laagste cijfer dat 
is gegeven is voor de stelling ‘Het gebruik van bord/sheets was goed.’ Dit scoorde namelijk een 2,9. 
Studenten geven aan dat ze de manier waarop dr. ir. G.G.M. Stoffels doceert bijzonder fijn vinden. Ze 
weet de inhoud op een vriendelijke en begrijpbare manier over te brengen. Verder wordt de toets 
beschouwd als een volledige afspiegeling van de stof. De toets dekt de inhoud van het 
moduleonderdeel bijna in zijn geheel. De werkcolleges werden minder positief (alsnog wel positief) 
bevonden, aangezien meerdere studenten aangaven dat het stellen van vragen soms voor problemen 
zorgde. Óf er waren te weinig mensen die hulp konden bieden, óf de studentassistenten liepen te 
weinig rond zodat er maar eens in de zoveel tijd een vraag gesteld kon worden. Dit werd als storend 
ervaren. Ook werd er meerdere keren genoemd dat de sheets wat onoverzichtelijk waren. Er stond 
voornamelijk veel op de hoorcollegesheets waardoor voor sommige studenten de sheets chaotisch en 
minder duidelijk werden. Dit puntje is ook aangegeven in de evaluatie van 2013/2014. Verder scoort 
de studiedruk uit deze enquête prima. Een verbetering ten opzichte van de vorige evaluatie.  
 
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 op de volgende pagina. 

Aanbevelingen van vorige evaluatie 
De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in 2013/2014 

 Verminder de hoeveelheid tekst op de collegesheets, door de stof kernachtiger te formuleren. 

 Verminder de studiedruk in de eerste weken door de colleges beter te verdelen over de 
periode. 
 

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

 Zorg dat de collegesheets duidelijker en overzichtelijker worden.  

 Ga zo door!  De studenten ervaren het als een leuk en interessant vak.
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Materiaalkunde 1 

Dr. ir. T. Bor  Respons: 22  (11%) 41% geslaagd na eerste poging 

 
Het moduleonderdeel Materiaalkunde 1 scoort gemiddeld een 3,7 wat goed is voor een bachelor 
moduleonderdeel. De stellingen ‘het moduleonderdeel vind ik relevant voor mijn opleiding’ en ‘er 
waren genoeg oefenvragen beschikbaar die zorgden voor een beter begrip van de stof’ scoorden het 
hoogst met respectievelijk een 4,5 en een 4,1. De stellingen ‘Het practicum hielp me om me beter te 
kunnen voorbereiden op het tentamen’ en ‘Het practicum droeg bij aan het verschaffen van kennis en 
inzicht in het moduleonderdeel’ scoorden het laagst met respectievelijk een 2,8 en een 3,2. Verder 
heeft dr. ir. T. Bor extra vragen toegevoegd met betrekking tot de nieuwe oefeninterface, welke 
proefdraait en ontwikkeld is door Master-studenten. Deze oefeninterface verschaft de studenten 
vragen welke ze ter voorbereiding en tijdens het practicum kunnen beantwoorden en verschaft ook 
de docent inzicht in welke studenten de vragen wel en niet beheersen. Wat opvalt is dat enkele 
studenten het nut niet inzien van deze oefeninterface als er geen uitwerkingen zijn van de voorgelegde 
opgaven. Dit scoort dan ook gemiddeld een 3,2. De studenten zijn in zijn geheel heel positief over dit 
moduleonderdeel. De docent geeft duidelijke uitleg en de slides zijn verhelderend en duidelijk. Wat 
ieder jaar weer terugkomt is het probleem dat een aantal studenten aangeeft behoefte te hebben aan  
werkcolleges van materiaalkunde. De docent geeft zelf aan dat hij dit al verwachtte, maar in de plek 
van werkcolleges zijn de zogenoemde huisopgaven waar studenten mee kunnen oefenen.  De punten 
uit de vorige evaluatie zijn alle drie zo goed als opgelost bevonden door de studenten. De 
oefenopgaven worden klassikaal uitgelegd en er zijn genoeg oefenopgaven beschikbaar gesteld door 
de docent. (4,1) 
 
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 op de volgende pagina. 

Aanbevelingen van vorige evaluatie 
De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in 2013/2014 

 Overweeg wat de toegevoegde waarde is van het studieboek. Als blijkt dat het toch onmisbaar 
is voor het vak, probeer dan de aansluiting tussen collegereeks en studieboek te 
verduidelijken. 

 Besteed meer aandacht aan de opgaven. Maak goed duidelijk welke opgaven studenten 
moeten maken en behandel ze klassikaal. 

 Houd een wit papiertje achter de trekproef, om de zichtbaarheid te vergroten. 

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

 Ga vooral zo door, de studenten zijn zeer tevreden. 
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1 2 3 4 5

Het moduleonderdeel vind ik relevant voor mijn opleiding

De inhoud van het moduleonderdeel vind ik interessant

De informatievoorziening over het moduleonderdeel was goed

De docent(en) was/waren beschikbaar voor vragen

De structuur van de hoorcolleges was goed

Door de hoorcolleges werd de stof duidelijker

Het gebruik van bord/sheets was goed

Het practicum droeg bij aan het verschaffen van kennis en inzicht in het…

Het practicum hielp me om me beter te kunnen voorbereiden op het tentamen

Het studiemateriaal (schriftelijk en elektronisch) dekte de stof goed

De kwaliteit (leesbaarheid, niveau en samenhang) van het schriftelijk…

Er waren genoeg oefenvragen die zorgden voor een beter begrip van de stof

Het tentamen was een goede afspiegeling van de stof

Ik kon me goed voorbereiden voor het tentamen

De nieuwe oefeninterface is een toevoeging voor het moduleonderdeel…

Deze interface zou ook een toevoeging kunnen zijn voor andere…
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Modelleren en Programmeren 2 

Dr. ir. G. Zwier  Respons: 15% (31) XX% geslaagd na eerste poging 

 
Het moduleonderdeel Modelleren en Programmeren 2 scoort gemiddeld een 3,1, wat voldoende is 
voor een bachelor moduleonderdeel. De stellingen ‘Het moduleonderdeel vind ik relevant voor mijn 
opleiding’ en ‘De inhoud van het moduleonderdeel vind ik interessant’ scoren het hoogst met 
respectievelijk een 3,9 en 3,5. De stellingen ‘Ik kon me goed voorbereiden voor het tentamen’ en ‘Het 
tentamen was een goede afspiegelingen van de stof’ scoorden het laagst met respectievelijk een 2,3 
en een 2,7. Studenten geven aan dat ze het lastig te vinden om te weten of ze de opdrachten goed 
uitgevoerd hebben, aangezien er geen uitwerkingen of überhaupt antwoorden beschikbaar zijn. 
Hierdoor moeten de studenten dus continu hun antwoorden laten controleren. Aangezien dit een 
terugkerende zaak is, wordt voorgesteld om antwoorden  beschikbaar te stellen in plaats van complete 
uitwerkingen.  
Daarnaast wordt aangegeven dat het tentamen qua niveau veel hoger lag vergeleken met de 
oefenvragen. Tevens geven meerdere studenten aan dat ze meer tijd in ModPro 2 hebben gestopt dan  
de 1 EC die hier oorspronkelijk voor staat. De studielast van dit onderdeel is in vergelijking met het 
aantal EC’s dan ook veel groter dan bij de andere moduleonderdelen.  
Met betrekking tot de vorige evaluatie lijkt het eerste punt te zijn verbeterd. Het tweede punt komt 
nog terug in het missen van uitwerkingen of antwoorden.  
  
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 op de volgende pagina. 

Aanbevelingen van vorige evaluatie 
De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in 2014 

 Stem de planning van het vak beter af op het project. Hierdoor kan voorkomen worden dat 
studenten in een paar dagen een cruciaal onderdeel in het project moeten toepassen. 

 Geef meer voorbeeldscripts, uitwerkingen of hints bij opdrachten. Studenten kunnen deze dan 
gebruiken wanneer zij vastlopen bij het maken van een opdracht.  

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

 Zorg voor beschikbaar gestelde antwoorden van de opdrachten. Dit hoeven niet complete 
uitwerkingen te zijn, maar grafieken of waarden zouden al genoeg kunnen zijn. 

 Zorg ervoor dat het tentamen beter overeenkomt met de oefenopgaven. De studenten 
weten dan beter wat hen te wachten staat.  
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1 2 3 4 5

Algemeen Cijfer

Het moduleonderdeel vind ik relevant voor mijn opleiding

De inhoud van het moduleonderdeel vind ik interessant

De informatievoorziening over het moduleonderdeel was goed

De docent(en) was/waren beschikbaar voor vragen

De werkcolleges droegen ertoe bij dat de stof duidelijker werd

De docent gaf goede terugkoppeling op het werk

Het studiemateriaal (schriftelijk en elektronisch) dekte de stof goed

De kwaliteit (leesbaarheid, niveau en samenhang) van het schriftelijk
studiemateriaal was goed

Er waren genoeg oefenvragen die zorgden voor een beter begrip van de stof

Het tentamen was een goede afspiegeling van de stof

Ik kon me goed voorbereiden voor het tentamen
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