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Evaluatierapport Project Dynamische Systemen  

201400150 dr. ir. J. van Dijk XX% geslaagd na eerste poging 

 
 
De evaluatiecommissie heeft Project Dynamische Systemen en module 7 via een e-mailenquête 
geëvalueerd. De enquête is naar 189 studenten verstuurd, hiervan zijn er 43 teruggekomen. Dit is een 
respons van 23%. 
 
Het project Dynamische Systemen scoort gemiddeld een 3,4, wat voldoende is voor een 
bachelorproject. Verder krijgt het als cijfer op bijna alle vlakken voldoende of hoger, met als 
uitzondering de begeleiding van tutoren (2.7) en de organisatie van het project (2.7). De 
reviewsessies scoren vooral erg goed, studenten vonden dit nuttig (3.8) en leerzaam (4.0). De 
afstemming met de vakken scoren allemaal voldoende tot goed, Dynamica een 3.1 en 
Systeemanalyse en Basic Design Principles for Precision zelfs een 3.8. Bij Dynamica 1 worden practica 
gegeven over het programma ADAMS, maar dit programma wordt later niet meer gebruikt. 
Studenten hadden liever ook een practicum over SPACAR gehad, dit leverde bij sommige groepen 
problemen op bij het project.  
 
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 
Er is geen ouder rapport gevonden van dit project. Het is dus niet mogelijk om de aanbevelingen van 
de vorige evaluatie te noemen. 
 

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

 

 Houd een practicum over SPACAR. Studenten lijken erg veel problemen met dit programma 
te hebben.   

 Ga zo door! Studenten geven aan dit project nuttig te vinden en geven veel positieve 
feedback  

 

Commentaar van de docent 
“Ok wij gaan aan de slag met de kritiekpunten en gaan op de ingeslagen weg verder. Ik zal met de 
docent overleggen over een practicum SPACAR.” 
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Overzichtsgrafiek: 
 De cijfers zijn gegeven in een 5-punts Likert-schaal gegeven. Als het gemiddelde cijfer lager is 

dan een 3, dan is het project onvoldoende. 

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

 
 

Uitleg cijfers toetsingscriteria 
Onderstaande cijfers zijn bepaald uit de grafiek op de laatste pagina van dit document. De cijfers zijn 
op de volgende manier berekend: 
 
Cijfers toetsingscriteria project 

 Het cijfer bij ‘Gevoelscijfer’ volgt uit het cijfer bij ‘Gegeven cijfer project’. 

 Het cijfer ‘Studeerbaarheid’ volgt uit ‘Geschikt groepswerk’. 

 Het cijfer bij ‘Relevantie’ volgt uit het cijfer bij ‘Project relevant voor de opleiding’. 

 Het cijfer ‘Begeleiding/coördinatie’ volgt uit het gemiddelde van de cijfers bij ‘Begeleiding 
tutor’, ‘Coördinatie project goed’ en ‘Duidelijk waar terecht vaktechnische vragen’. 

 Het cijfer ‘Gemiddeld cijfer’ volgt uit het gemiddelde van alle gegeven cijfers. 

 Het cijfer bij ‘Aansluiting vakken’ volgt uit het gemiddelde van de vragen over de aansluiting 
met de vakken.  

 

 
 

Cijfers toetsingscriteria project 

Gevoelscijfer 3.3 
Studeerbaarheid 3.5 
Relevantie 3.9 
Coördinatie/begeleiding 3.1 
Gemiddeld cijfer 3.4 

Aansluiting vakken  
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1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Welk cijfer zou je de periode waarin dit project liep in zijn geheel geven?

De inlever- en tentamenmomenten waren goed verdeeld over de periode

Welk cijfer zou je dit project geven?

Het onderwerp Dynamische Systemen was interessant

Het project vind ik relevant voor mijn opleiding

Ik had genoeg kennis voor dit project

Dit project was geschikt om als groep aan te werken

De tijd die voor het project stond was goed

De begeleiding door de tutor was goed

De organisatie van het project was goed

Het was duidelijk waar ik terecht kon voor vragen over het project

Het was duidelijk waarop ik beoordeeld zou worden

Ik ben het eens met de cijfers die gegeven werden

De reviewsessies waren nuttig

Het was leerzaam om een andere groep te beoordelen

De projectcolleges waren nuttig voor het project

Theorie benodigd voor het project werd op tijd uitgelegd

Het project was zinnig

De afstemming met het moduleonderdeel Dynamica I was goed

De afstemming met het moduleonderdeel Systeemanalyse was goed

De afstemming met het moduleonderdeel Basic Design Principles for Precision…
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Evaluatierapport Basic Design Principles for 

Precision 

201400150 dr. ir. D.M. Brouwer 76% geslaagd na eerste poging 

 
 
De evaluatiecommissie heeft het module-onderdeel Basic Design Principles for Precision via een e-
mailenquête geëvalueerd. De enquête is naar 160 studenten verstuurd, hiervan zijn er 46 
teruggekomen. Dit is een respons van 29%. 
 
Het moduleonderdeel Basic Design Principles for Precision (BDPP) scoort gemiddeld een 3,1 wat 
voldoende is voor een bachelor moduleonderdeel. De stellingen ‘Het moduleonderdeel vind ik 
relevant voor mijn opleiding’ en ‘Het tentamen was een goede afspiegeling van de stof’ scoorden het 
hoogst met respectievelijk een 3,7 en een 3,4. De stellingen ‘Er waren genoeg oefenvragen die 
zorgden voor een beter begrip van de stof’ en ‘de informatievoorziening over het moduleonderdeel 
was goed’ scoorden het laagst met respectievelijk een 2,4 en een 2,7, wat onvoldoende is. Studenten 
geven aan dat er naast het oefententamen geen tot weinig mogelijkheden waren om met de stof te 
oefenen. Daarnaast geeft bijna elke student aan dat hij of zij de studiedruk te laag vindt. Het 
commentaar hierbij is dat er te veel colleges zijn ingeroosterd voor dit moduleonderdeel en er ook te 
veel EC voor dit moduleonderdeel staan. Studenten geven aan dat ongeveer één á twee colleges 
voldoende zijn om de stof te dekken. Een aantal studenten geeft hierbij ook aan dat er te veel 
gebruikt wordt gemaakt van voorbeelden. Wat betreft het studiemateriaal vinden de studenten dat 
de reader en de collegesheets aangepast dienen te worden. Hierin stond volgens studenten te veel 
stof die niet van belang was voor het tentamen. Wat betreft het practicum zijn er verschillende 
meningen, een aantal studenten vond het nutteloos terwijl anderen het wel nuttig vonden. 
 
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 
Er is geen ouder rapport gevonden van dit moduleonderdeel. Het is dus niet mogelijk om de 
aanbevelingen van de vorige evaluatie te noemen. 

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 meer oefenvragen. 

 Pas de reader en de collegesheets aan op de huidige vorm van het vak. 

 Zorg voor een beter evenwicht tussen tentamenstof en praktijkvoorbeelden 
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 Verminder het aantal colleges zodat de studiedruk verbeterd wordt en pas hier het aantal EC 
op aan. 

 Zorg voor een betere informatievoorziening door wijzigingen tijdig door te geven via 
Blackboard, mail of tijdens colleges. 

Overzichtsgrafiek: 
 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.  

 
 

Uitleg cijfers toetsingscriteria 
Onderstaande cijfers zijn bepaald uit de grafiek op de laatste pagina van dit document. De cijfers zijn 
op de volgende manier berekend: 

 Het gevoelscijfer is het algemene cijfer dat de studenten het moduleonderdeel geven. 

 Het cijfer ‘Studeerbaarheid’ volgt uit het gemiddelde van de vragen met betrekking tot het 
studiemateriaal. 

 Het cijfer bij ‘Relevantie’ volgt uit het cijfer bij ‘Relevant voor de opleiding’. 

 Het cijfer bij ‘Kwaliteit onderwijs’ volgt uit het gemiddelde van alle hoorcollege-, 
werkcollege- en eventueel practicumvragen. 

 Het cijfer ‘Coördinatie/planning’ volgt uit het gemiddelde van de cijfers bij 
‘Informatievoorziening’ en ‘Beschikbaarheid docent’. 

 Het cijfer ‘Toetsing’ volgt uit het gemiddelde van alle tentamenvragen. 

 Het cijfer ‘Gemiddeld cijfer’ volgt uit het gemiddelde van de cijfers voor alle vragen. 
 

 
 
  

Cijfers toetsingscriteria moduleonderdeel 

Gevoelscijfer 3,7 
Studeerbaarheid 2,9 
Relevantie 3,7 
Kwaliteit onderwijs 3,1 
Coördinatie/planning 2,9 
Toetsing 3,1 

Gemiddeld cijfer 2,8 
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1 2 3 4 5

Welk cijfer zou je dit moduleonderdeel geven op een schaal van 1-5?

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

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…

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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Evaluatierapport Dynamica 1 

201400150 dr. ir. H.J.M. Geijselaers 79% geslaagd na eerste poging 

 
 
De evaluatiecommissie heeft het module-onderdeel Dynamica I via een e-mailenquête geëvalueerd. De 
enquête is naar 135 studenten verstuurd, hiervan zijn er 25 teruggekomen. Dit is een respons van 19%. 
 
Het moduleonderdeel scoort gemiddeld een 3,9, wat goed is voor een bachelor moduleonderdeel. Op 
alle punten scoort het voldoende, op veel punten zelfs goed of uitstekend. Studenten vinden de inhoud 
van dit moduleonderdeel erg interessant (4,3). De laagste cijfers worden gegeven voor de 
hoorcolleges, dit onderdeel scoort gemiddeld een 3,4. ‘De werkcolleges droegen ertoe bij dat de stof 
duidelijker werd’ scoort het hoogst (4,5). In de open commentaren wordt door enkele studenten 
aangegeven dat de uitwerkingen van opdrachten niet altijd even duidelijk waren. Over het algemeen 
spreken ze veel lof uit over het vak en de docent.  
  
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 
Er is geen ouder rapport gevonden van dit moduleonderdeel. Het is dus niet mogelijk om de 
aanbevelingen van de vorige evaluatie te noemen. 

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. 
 

 Maak de uitwerkingen wat duidelijker; dit lijkt het enige minpunt te zijn van dit 
moduleonderdeel 

 Ga zo door! Het vak scoort erg hoog, wat laat zien dat het moduleonderdeel goed in elkaar zit 
en goed wordt gegeven  
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Overzichtsgrafiek: 
 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.  

 
 

Uitleg cijfers toetsingscriteria 
Onderstaande cijfers zijn bepaald uit de grafiek op de laatste pagina van dit document. De cijfers zijn 
op de volgende manier berekend: 

 Het gevoelscijfer is het algemene cijfer dat de studenten het moduleonderdeel geven. 

 Het cijfer ‘Studeerbaarheid’ volgt uit het gemiddelde van de vragen met betrekking tot het 
studiemateriaal. 

 Het cijfer bij ‘Relevantie’ volgt uit het cijfer bij ‘Relevant voor de opleiding’. 

 Het cijfer bij ‘Kwaliteit onderwijs’ volgt uit het gemiddelde van alle hoorcollege-, werkcollege- 
en eventueel practicumvragen. 

 Het cijfer ‘Coördinatie/planning’ volgt uit het gemiddelde van de cijfers bij 
‘Informatievoorziening’ en ‘Beschikbaarheid docent’. 

 Het cijfer ‘Toetsing’ volgt uit het gemiddelde van alle tentamenvragen. 

 Het cijfer ‘Gemiddeld cijfer’ volgt uit het gemiddelde van de cijfers voor alle vragen. 
 

 
 
  

Cijfers toetsingscriteria moduleonderdeel 

Gevoelscijfer 3,8 
Studeerbaarheid 3,9 
Relevantie 4,8 
Kwaliteit onderwijs 3,7 
Coördinatie/planning 4,0 
Toetsing 4,0 

Gemiddeld cijfer 3,9 
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1 2 3 4 5

Welke cijfer zou je dit moduleonderdeel geven op een schaal van 1-5?

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

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



 

 
2014 
2015 

 

 

Evaluatierapport Systeemanalyse 

201400150 dr. ir. G.R.B.E.  Römer 75% geslaagd na eerste poging 

 
 
De evaluatiecommissie heeft het module-onderdeel Systeemanalyse via een e-mailenquête 
geëvalueerd. De enquête is naar 119 studenten verstuurd, hiervan zijn er 31 teruggekomen. Dit is een 
respons van 26%. 
 
Het moduleonderdeel Systeemanalyse scoort gemiddeld een 3,6, wat goed is voor een bachelor 
moduleonderdeel. De stellingen ‘het studiemateriaal dekte de stof goed’ en ‘de werkcolleges 
droegen ertoe bij dat de stof duidelijker werd’ scoorden het hoogst met voor beide een 4,0. De 
stellingen ‘er waren genoeg oefenvragen die zorgden voor een beter begrip van de stof’ en ‘de 
begeleiding tijdens de practica was voldoende’ scoorden het laagst met een 3,1 en een 2,7. 
Studenten geven aan dat de lage score wat betreft de oefenvragen komt door het feit dat er geen 
oefententamens waren en het aantal (werkcollege)opgaven waarmee geoefend kon worden beperkt 
was. Zoals eerder genoemd scoort de begeleiding tijdens de practica onvoldoende. Studenten geven 
aan dat dit komt omdat ze vaak lang moesten wachten op hulp van docenten of studentassistenten. 
Daarbij wordt ook opgemerkt dat sommige studentassistenten niet goed hielpen bij vragen van 
studenten, waardoor men vaak onnodig lang vast bleef zitten. Daarnaast geven veel studenten ook 
aan het niet eens te zijn met de manier van aftekenen, aangezien dat op deze manier zeer veel tijd 
kost. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het merendeel van de studenten de practica zeer 
verduidelijkend vond. Wat betreft het studiemateriaal zijn er enkele opmerkingen over het dictaat. 
Het dictaat is namelijk half in het Nederlands en half in het Engels geschreven, soms wordt er zelfs 
midden in een zin van het Nederlands naar het Engels overgeschakeld (en vice versa). Afsluitend 
dient opgemerkt te worden dat de docenten van veel studenten een compliment krijgen voor hun 
enthousiaste manier van lesgeven. 
  
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 
Er is geen ouder rapport gevonden van dit moduleonderdeel. Het is dus niet mogelijk om de 
aanbevelingen van de vorige evaluatie te noemen. 

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 een oefententamen en meer (werkcollege)opgaven 

 Zorg voor meer begeleiders of pas het aftekensysteem aan tijdens de practica zodat er meer 
tijd is voor vragen en de begeleiding verbeterd. 
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Opvallende feiten 
 Het dictaat is half in het Nederlands en half in het Engels geschreven, soms wordt er zelfs 

midden in een zin van het Nederlands naar het Engels geschakeld (en vice versa).  

Overzichtsgrafiek: 
 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.  

 
 

Uitleg cijfers toetsingscriteria 
Onderstaande cijfers zijn bepaald uit de grafiek op de laatste pagina van dit document. De cijfers zijn 
op de volgende manier berekend: 

 Het gevoelscijfer is het algemene cijfer dat de studenten het moduleonderdeel geven. 

 Het cijfer ‘Studeerbaarheid’ volgt uit het gemiddelde van de vragen met betrekking tot het 
studiemateriaal. 

 Het cijfer bij ‘Relevantie’ volgt uit het cijfer bij ‘Relevant voor de opleiding’. 

 Het cijfer bij ‘Kwaliteit onderwijs’ volgt uit het gemiddelde van alle hoorcollege-, 
werkcollege- en eventueel practicumvragen. 

 Het cijfer ‘Coördinatie/planning’ volgt uit het gemiddelde van de cijfers bij 
‘Informatievoorziening’ en ‘Beschikbaarheid docent’. 

 Het cijfer ‘Toetsing’ volgt uit het gemiddelde van alle tentamenvragen. 

 Het cijfer ‘Gemiddeld cijfer’ volgt uit het gemiddelde van de cijfers voor alle vragen. 
 

 

Cijfers toetsingscriteria moduleonderdeel 

Gevoelscijfer 3,6 
Studeerbaarheid 3,5 
Relevantie 3,9 
Kwaliteit onderwijs 3,6 
Coördinatie/planning 3,7 
Toetsing 3,7 

Gemiddeld cijfer 3,6 
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1 2 3 4 5

Welk cijfer zou je dit moduleonderdeel geven op een schaal van 1-5?

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

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…

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 practica droegen ertoe bij dat de stof duidelijker werd

De docent gaf goede terugkoppeling op het werk

De begeleiding tijdens de practica was voldoende
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