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Evaluatierapport Module 201500198 

Consumentenproducten 

201500198  G.T. Havinga 

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 Consumentenproducten 201500198  
De evaluatiecommissie heeft verschillende moduleonderdelen van Module 201500198 
Consumentenproducten via emailenquêtes geëvalueerd. De enquêtes zijn naar 99 studenten verstuurd, 
de respons per moduleonderdeel verschilt. De module bevat de volgende moduleonderdelen, alle 
onderdelen in het zwart zijn geëvalueerd:  
 

Moduleonderdeel Gemiddeld Cijfer Slagingspercentage Contactpersoon 

Project 
Consumentenproducten 

3,0 97% G.T. Havinga 

Mechanics and Surfaces 
of Polymers 

3,5 56% dr.ir. H.A. Visser (en  
prof.dr. S. Luding en 
 prof.dr.ir. D.J. Schipper) 

 
De volgende samenvatting is geschreven op basis van de algemene EvaSys enquête welke centraal is 
afgenomen, niet door de Evaluatie Commissie zelf.  
 
Over het algemeen zijn studenten minder enthousiast over deze module met een algemeen cijfer van 
een 5,6 uit de 10. Studenten geven aan veel geleerd te hebben van de docenten en tutoren en vooral 
de samenwerking met andere studenten was erg waardevol. Studenten geven aan dat het project op 
zichzelf niet erg uitdagend is. De specialisaties maakten dit beter, maar nog steeds niet genoeg.  
Als verbetering zeggen studenten vooral dat een meer uitdagender onderwerp (dan een douchewand) 
gewenst is. Hierdoor is het niet alleen een verbetering voor WB, maar ook voor TBK, aangezien veel 
TBK studenten niet goed wisten wat hun taak was binnen het project. Daarnaast is een betere planning 
gewenst. Nu waren er belangrijke deadlines na elkaar of zelfs op dezelfde dag gepland.   

  



 

 
2015 
2016 

 

Project Consumentenproducten 

G.T. Havinga Respons: 23% (25) 97% geslaagd na eerste poging 

 
Het project Consumentenproducten scoort gemiddeld een 3,0, wat net voldoende is voor een bachelor 
moduleonderdeel. De studenten vinden vooral de specialisatie relevant en erg interessant (beide 4,1) 
en ook de beschikbaarheid van docenten is erg goed (4,1). Lager scoren de workshop multidisciplinaire 
samenwerking (1,4) en de verdeling van de inlever- en tentamenmomenten over de periode (2,2). 
Studenten geven aan dat het project niet echt een WB project is maar meer een IO project. Hierdoor 
wordt het als minder uitdagend bevonden. Wat betreft de workshop over multidisciplinaire 
samenwerking wordt vermeld dat dit geen toegevoegde waarde had. Wel werd de verpakkingen 
workshop als erg nuttig bevonden.  
 
Qua planning melden studenten dat het samenvallen van de deadline voor het projectverslag en het 
tentamen van Mechanics and Surfaces of Polymers niet ten gunste kwam voor het project. De 
projectmarkt werd over het algemeen als leuk ervaren, maar het duurde wel wat lang. Uiteindelijk 
kwam het vooral neer op het wachten totdat de mensen van IKEA langskwamen en de meeste 
studenten hadden het na 2 uur al wel gezien. 
 
Wat betreft de specialisaties lijken vooral de Designing in Plastics en Simulation of Injection Moulding 
goed gescoord te hebben. Over Mold Design zeggen studenten dat ze vinden dat ze weinig colleges 
hebben gekregen en dat het niet duidelijk was wat precies de bedoeling was van de specialisatie. 
Uiteindelijk ging slechts één college over het maken van een daadwerkelijke mal. 
 
Met betrekking tot de aanbevelingen van de vorige evaluatie lijken het tweede en laatste punt 
verbetered te zijn. Zoals eerder vermeld, is de planning m.b.t. de deadline voor het projectverslag en 
het Mechanics/Surfaces/Polymers tentamen niet handig gepland. De aansluiting met het Polymers 
onderdeel is voldoende, maar met de andere twee onderdelen scoort de aansluiting nog steeds 
onvoldoende.   

Aanbevelingen van vorige evaluatie 
De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in 2015 

 Verander de planning zodat de studiedruk wat meer verdeeld wordt.  

 Verander de indeling van het project voor Werktuigbouwkunde; de aansluiting met de twee 
andere studies is nu niet goed, wat veel studenten aangeven jammer te vinden. Het concept 
van een multidisciplinaire groep krijgt veel waardering, maar de uitvoering minder.  

 Probeer meer aansluiting te creëren met andere moduleonderdelen; drie moduleonderdelen 
scoren onvoldoende wat betreft de aansluiting tot het project, mocht dit verbeterd kunnen 
worden dan kan dit positieve gevolgen hebben voor de hele module.  

 Verbeter de practica van de specialisatie Ontwerpen in Kunststoffen; dit scoort ook niet 
voldoende en aangezien de practica een groot deel van de specialisatie waren, is het goed om 
dit te verbeteren. 

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. 
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 Verbeter de planning zodat de studiedruk wat meer verdeeld wordt. Dit geldt met name voor 
de deadline van het project en het tentamen van Mechanics and Surfaces of Polymers. 

 Verbeter de practica/colleges van de Mold Design specialisatie en zorg ervoor dat het voor 
studenten duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. 

 Zorg ervoor dat de projectmarkt minder tijd in beslag neemt. 
 

Reactie docent 
De docent zegt dat het duidelijk is wat de hoofdpunten zijn van de beoordeling van de studenten en 
heeft verder heen commentaar.  
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1 2 3 4 5

Welk cijfer zou je dit project geven?

Het onderwerp Consumentenproducten was interessant

Het project vind ik relevant voor mijn opleiding

Dit project was geschikt om als groep aan te werken

Het project was uitdagend

De tijd die voor het project stond was goed

De workshops waren nuttig voor het project

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

Mechanics and Surfaces of Polymers

Mechanics

Surfaces

Polymers

De specialisatie vind ik relevant voor mijn opleiding

De inhoud van de specialisatie vind ik ik interessant

Het was duidelijk waarop ik voor mijn specialisatie beoordeeld zou worden

De informatievoorziening over de specialisatie was goed

De docent(en) was/waren beschikbaar voor vragen

De structuur van de practica was goed

Ik ben het eens met de cijfers die gegeven waren

Theorie benodigd voor het project werd op tijd uitgelegd

De inlever- en tentamenmomenten waren goed verdeeld over de periode

Het was leerzaam in een multidisciplinair team te werken

De samenmerking met de IO studenten verliep goed

De samenwerking met de TBK studenten verliep goed

Ik vind de workshop multidisciplinaire samenwerking van toegevoegde waarde

De projectmarkt was leuk
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Mechanics and Surfaces of Polymers 

dr.ir. H.A. Visser,  
prof.dr. S. Luding en 
prof.dr.ir. D.J. Schipper 

Respons: 51 % (50) 56% geslaagd na eerste poging 

 
Het moduleonderdeel Mechanics and Surfaces of Polymers scoort gemiddeld een 3,5, wat voldoende 
is voor een bachelor moduleonderdeel. Studenten vinden dat de hoorcolleges van het Polymeren 
onderdeel goed gegeven wordt (4,6) en ze vinden het moduleonderdeel relevant voor hun opleiding 
(4,1). Wat slecht werd bevonden is het aantal oefenvragen voor het onderdeel Surfaces (1,2) en het 
studiemateriaal voor ditzelfde onderdeel (1,8).  
 
Mechanics 
Over het onderdeel Mechanics geven studenten aan dat de sheets niet altijd even duidelijk waren 
omdat er erg veel tekst op stond. Het aantal oefenvragen was echter genoeg om de stof goed te 
kunnen begrijpen. 
 
Surfaces 
Over het Surfaces onderdeel zijn studenten minder te spreken. Ze geven aan dat de collegesheets veel 
onnodige informatie bevatte en dat uitleg bij gegeven formules mistte. Daarbij bleek uiteindelijk 
slechts een van alle hoorcolleges nuttig te zijn voor het tentamen. Tevens wordt aangegeven dat 
studenten geen oefenvragen ter beschikking gesteld hadden gekregen en dat slechts de maandag voor 
het tentamen zelf een aantal opgaves voorgedaan werd. Deze opgaven kwamen overigens qua niveau 
ook niet overeen met het tentamen, zo zeggen de studenten.  
 
Polymeren 
Het Polymeren onderdeel wordt door studenten wel erg goed bevonden. Ze geven aan dat de 
werkcolleges de stof duidelijker maakten, maar dat meer oefenvragen wel gewenst is.  
Over het tentamen geven veel studenten aan dat de studielast van Polymers en Mechanics veel groter 
is en dat dit helaas niet in het tentamen verwerkt is. Alle drie de onderdelen tellen namelijk evenveel 
mee, hoewel het Surfaces onderdeel qua studielast veel lager ligt. Daarnaast wordt wederom 
aangegeven dat het Surfaces onderdeel niet overeenkwam met de colleges en dat dit het tentamen 
erg moeilijk maakte. Uit de cijfers blijkt ook dat dit onderdeel zeer slecht scoort.  
 
Algemeen 
Over de vraag of de drie onderdelen als één tentamen of als drie losse tentamens gegeven moeten 
worden, wordt er divers geantwoord. Het merendeel geeft aan dat drie losse tentamens beter zijn, 
aangezien de studiedruk zo erg hoog is. Echter wordt ook vermeld dat dit ook kwam doordat de 
deadline voor het projectverslag op dezelfde dag viel als het tentamen. Daarnaast vinden sommige 
studenten dat een open boek tentamen met alle drie de onderdelen alsnog beter is dan drie losse 
tentamens zonder open boek.  
 
Daarnaast melden studenten dat als de onderdelen beter in elkaar geïntegreerd worden, het wellicht 
wel beter is de onderdelen gezamenlijk te toetsen.  
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Aanbevelingen van vorige evaluatie 
Aangezien dit de eerste keer is dat dit moduleonderdeel zo gegeven wordt, is er geen oude evaluatie 
beschikbaar. 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 betere integratie tussen de verschillende onderdelen. Dit geldt voor zowel tijdens 
de colleges als in het tentamen. 

 Zorg voor (meer) oefenvragen van het Surfaces onderdeel.  

 Maak de collegesheets van het onderdeel Surfaces duidelijk, zodat ook alle formules duidelijk 
uitgelegd worden.  
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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 samenhang tussen de verschillende onderwerpen is voldoende uitgewerkt

Ik heb liever dat de 3 onderwerpen als losse moduleonderdelen (1) of als één onderdeel (5)…

Mechanics: 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 van het schriftelijk studiemateriaal was goed

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

Surfaces: De structuur van de hoorcolleges was goed

Door de hoorcolleges werd de stof duidelijker

Het gebruik van bord/sheets was goed

Het studiemateriaal (schriftelijk en elektronisch) dekte de stof goed

De kwaliteit van het schriftelijk studiemateriaal was goed

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

Polymers: 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 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

De drie onderdelen zijn in het tentamen voldoende geïntegreerd


