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Cursusevaluatie - Course evaluation

Hallo, Marco Spruit.

Verslag

vorige perioden

Vragenlijst

wijzigen
Archief

Kies een vak:

jaar:  periode:  opleiding:  vak:

 

INFOIOBM = ICT in organisatie beleid en

management

Ingeschreven studenten: 79

Meegedaan aan tentamen: 72

(91%)

Geslaagd: 54 (75%, 68% van het

totaal)

Number of replies: 38 (48%)

0: 0 x

1: 0 x

2: 2 x

3: 3 x

4: 4 x

5: 9 x

6: 24 x

7: 21 x

8: 9 x

9: 0 x

10: 0 x

 n=72, mean=6.07, stddev=1.4

ALGEMEEN

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?

1: helemaal niet 0 x

2: 2 x

3: 4 x

4: 18 x

5: absoluut wel 13 x

 n=37, mean=4.14, stddev=0.81

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?

1: helemaal niet 2 x

2: 3 x

3: 8 x

4: 17 x

5: absoluut wel 8 x

 n=38, mean=3.68, stddev=1.05

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?

1: helemaal niet 3 x

2: 8 x
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3: 18 x

4: 8 x

5: absoluut wel 0 x

 n=37, mean=2.84, stddev=0.85

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

1: helemaal niet 1 x

2: 1 x

3: 6 x

4: 18 x

5: absoluut wel 10 x

 n=36, mean=3.97, stddev=0.9

Andere opmerkingen over de

organisatie:

(#38170) Wel erg vaak gedonder met uitvallende en verspringende colleges.

Het was ook erg vervelend dat de gastcolleges steeds uitliepen, terwijl we

ook stelselmatig te laat begonnen. Begin op tijd, dan kunnen we op tijd weg.

(#38171) Goed georganiseerd, de website is erg duidelijk en het

e-mailcontact met de docent(en) is ook goed geregeld.

(#38238) cijfers veel te laat gepubliceerd

(#38262) Alles erg duidelijk aangegeven.

(#38274) Dit vak verdient absoluut een 10 wat betreft organisatie en

indeling van de website. Alles is duidelijk uitgelegd, en vanaf dag 1 weet je

wat de bedoeling is.

(#38315) Ik heb alleen hoorcolleges gevolgd, dus geen evaluatie over de

werkgroepen.

(#38401) De tijd tussen hoorcollege en inlevermoment van de opdrachten

was een beetje kort, daardoor zat je voor sommige opdrachten wel erg vast

aan het maken op een bepaald moment.

(#38807) Jammer dat Remco ziek was, kan natuurlijk verder niks aan

gedaan worden.

(#38820) Het was altijd duidelijk wat er van je verwacht werd.

(#39191) Jammer dat een aantal colleges wegens ziekte niet doorgingen.

Misschien dit in de toekomst beter opvangen, want nu hebben we gewoon

een deel niet gedaan.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?

1: Ja 31 x

2: Nee 7 x

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?

1: geen 4 x

2: 6 x

3: 9 x

4: 12 x

5: allemaal 7 x

 n=38, mean=3.32, stddev=1.24

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?

1: geen 4 x

2: 6 x

3: 2 x

4: 15 x

5: allemaal 10 x

 n=37, mean=3.57, stddev=1.33

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?

1: geen 6 x

2: 8 x

3: 9 x

4: 9 x
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5: allemaal 6 x

 n=38, mean=3.03, stddev=1.31

LITERATUUR

Hoe vond je het boek van Daft?

1: zeer slecht 0 x

2: 3 x

3: 15 x

4: 15 x

5: zeer goed 3 x

 n=36, mean=3.5, stddev=0.76

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?

1: zeer slecht 1 x

2: 6 x

3: 9 x

4: 16 x

5: zeer goed 4 x

 n=36, mean=3.44, stddev=0.98

Andere opmerkingen over de

literatuur:

(#38171) Redelijk duidelijk met veel voorbeelden, hoewel juist dat ook

zorgt dat je moeilijk 'scannend' kan lezen.

(#38213) Daft was soms moeilijk te begrijpen. Lange engelse teksten die ik

moeilijk kon interpreteren. De wijze van Stair & Renolds met kernwoorden

aan de zijkant vond ik erg fijn, zeker ook met leren.

(#38226) wees duidelijk met de boeken. ging nogal fout in het begin. veel

mensen hadden verkeerde boeken aangeschaft omdat ISBN nummer niet

klopte op jullie site. hou er ook rekening mee dat mensen soms ruim van

tevoren al hun boeken kopen dus dat je het er tijdig op zet!

(#38274) Houden zo! Prima literatuur, relevant en niet saai.

(#38287) Daft is vrij 'saai' geschreven, waardoor je erg moeilijk door het

boek heen komt. Stair & Reynolds is juist weer erg aan de eenvoudige kant.

(#38401) Dat Stair & Reynolds boek wordt terecht niet meer uitgegeven, ze

hadden in de helft van het aantal pagina's meer informatie kunnen

overbrengen dan nu in het hele boek.

(#38570) Stair&Reynolds is heel veel herhaling van Databases en

Projectmanagement. Sowieso mogen beide boeken wat mij betreft wel wat

compacter. Er wordt nu vaak wel erg uitgebreid verteld (en enigszins

afgedwaald)

(#38804) Het S&R boek vind ik in veel gevallen gedateert en niet echt een

aanvulling op het vak. (Niet om er een half vak mee te vullen)

(#38807) Allebei de boeken was moeilijk door te komen. Lappen tekst en

weinig verhalend.

(#38820) Ik vond Daft minder interessant, maar dat kan komen omdat ik

een oudere druk had, die in het Nederlands was.

COLLEGES

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?

1: slecht 1 x

2: 0 x

3: 6 x

4: 20 x

5: goed 2 x

 n=29, mean=3.76, stddev=0.73

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?

(#38170) Kan ik me niet meer herinneren.

(#38171) Kan ik me niet herinneren.

(#38204) Geen slides van H3&4 daft op de website

(#38251) makkelijk te volgen
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(#38262) Jammer dat ze 'redelijk vaak' uitvielen

(#38276) Duidelijkheid en gestructureerd

(#38315) Er wordt duidelijk en op een plezierige manier verteld.

(#38335) prettige spreker

(#38401) Duidelijk verteld, misschien handiger zonder microfoon?

(#38570) Het mag wel wat sneller

(#38804) Was wel ok

(#38820) Introductie tot IOBM was goed.

(#39191) Helaas weinig (aan) gehad.

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?

1: slecht 0 x

2: 1 x

3: 6 x

4: 16 x

5: goed 10 x

 n=33, mean=4.06, stddev=0.78

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?

(#38170) Veel interactie, enthousiast gepresenteerd

(#38171) Legt duidelijk uit en presenteert op een manier die goed te volgen

is.

(#38204) Heel duidelijk, met voorbeelden samenvattingen aan het eind

(#38217) Je kon duidelijk zien dat Marco enthousiast colleges gaf, een

goede eigenschap. Iemand die met passie over zijn vakgebied kan vertellen.

Dit maakte mij ook enthousiast voor het vak.

(#38249) Hij maakt de stof actueel en de drempel is heel erg laag om een

vraag te stellen.

(#38251) duidelijke struktuur

(#38262) Duidelijk helder en zeer goede sheets.

(#38274) Marco maakt de college's erg interactief, wat het een plezier

maakt om te volgen.

(#38276) wat minder gestructureerd en wat minder goed orde houden

collegesheets erg helder en duidelijk en fijn om te leren (ook omdat het in

het in NL vertaald was)

(#38315) Zelfde als vraag 17

(#38335) zeer prettige spreker

(#38401) Enthousiast verteld, leuke voorbeelden, genoeg interactie met de

zaal. Wel een beetje langzaam, het mag allemaal iets sneller.

(#38570) Zie Remko

(#38804) Af en toe een beetje rommelig

(#38820) Ik voelde me altijd betrokken bij het college.

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?

1: slecht 0 x

2: 1 x

3: 4 x

4: 17 x

5: goed 8 x

 n=30, mean=4.07, stddev=0.73

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?

(#38170) Goed: stof goed behandeld, dieper erop in gegaan.

(#38171) Misschien was het beter geweest als de aanwezigheidsplicht dit

jaar in stand gehouden was. Het voelt nogal zinloos om een presentatie te

geven als er 6 (ik heb geteld!) mensen zitten te kijken.

(#38204) Duidelijk, altijd iets te doen, dus lekekr bezig en goede disscusie

over de stof.

(#38213) gevoel en interactie met de student. Laat iedereen meedenken en

dat is een manier van leren waar ik meer van onthoud.

(#38226) hou de regels wel voor iedereen gelijk. lengte van de presentatie
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moet 10 min - zeg dan niet ineens bij een presentatie van 30 minuten dat dat

ook ok is.

(#38251) gastcolleges werden niet allemaal besproken

(#38274) Werkcollege's waren interactief, met een ontspannen sfeer.

Hierdoor kwamen er vaak interessante discussies op gang waar ik erg veel

van heb geleerd. Een voorbeeld dat gevolgd mag worden!

(#38276) vrijstelling

(#38335) soms wat rommelig, maar wel interessante colleges, weet het

boeiend te houden.

(#38570) Het mag allemaal wel wat sneller. Presentaties waren wel leuk,

maar ik zou liever iets langere presentaties zien en dan groepen de vragen

laten bespreken (met input van de groep!). Dat een presentatiegroep, dus

ook voor een deel het werkcollege verzorgd, ipv alleen maar hun antwoord

op de vraag te behandelen.

(#38820) Soms wat langdradig, te veel over hetzelfde onderwerp doorgaan.

(#39389) Deze vraag stond er ook al op nummer 19

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?

1: slecht 2 x

2: 3 x

3: 3 x

4: 6 x

5: goed 4 x

 n=18, mean=3.39, stddev=1.3

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?

(#38170) Het was erg goed, maar liep weer eens uit.

(#38171) Goed college, veel interactie. Hoewel ik zelf niet echt vaak

antwoorden geef tijdens colleges merk ik wel dat met zo veel interactie de

stof sneller en makkelijker opgepakt wordt door mezelf en anderen om mij

heen.

(#38176) Naamplaatjes was ONTZETTEND kinderachtig en is niet iets dat

ik verwacht van een universitaire opleiding

(#38204) Practisch leren kan zeer effectief zijn.

(#38276) Was helaas ziek

(#38315) Ontzettend leuk. Er was veel interactie met studenten.

(#38376) Jammer van de naambordjes. Hij kwam hooghartig over. Het

niveau was erg laag.

(#38820) De stof was moeilijker dan de andere colleges, maar dat is

begrijpelijk van een hoogleraar die aan master doceert.

(#39191) Erg goed, heel duidelijk en leerzaam. Goede manier van college

geven, houd de mensen bij de les.

GASTEN

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

1: slecht 0 x

2: 1 x

3: 5 x

4: 14 x

5: goed 3 x

 n=23, mean=3.83, stddev=0.7

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?

(#38164) Letterlijk aangeven dat management 'het uitbuiten van personen

op een manier die zij nog acceptabel vinden' is geeft in mijn geval niet echt

motivatie voor het vak.

(#38170) Sterk verhaal, maar op den duur wel wat weinig tempo erin.

(#38171) Niet geweest.

(#38204) Mooie en duidelijke voorbeelden, zeer aantrekkelijk

gepresenteerd.

(#38251) altijd boeiend
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(#38274) Interessant verhaal!

(#38276) Helder, goed in perspectief plaatsen, lekker vlot

(#38401) Sterk verhaal, betrokken manier van uitleggen, leuk dat de zaal

mocht mee denken.

(#38804) Goede interactie met publiek

(#39641) Het was minder 'in mijn straatje', dus vond het lastig om bij te

blijven.

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

1: slecht 0 x

2: 4 x

3: 5 x

4: 9 x

5: goed 1 x

 n=19, mean=3.37, stddev=0.87

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan hun gastcollege?

(#38170) Het voorbeeld was niet te volgen, er zat te weinig link met IT naar

mijn smaak.

(#38171) Het eerste deel was zeker interessant, het deel over baggeren

totaal niet omdat wij als studenten daar helemaal niets mee te maken

hebben. Dat deel heeft voor mij geen toegevoegde waarde gehad.

(#38276) Remco helder en vlot en interressant Roeland kreeg er niet zoveel

hoogte van, minder vlot

(#38401) Meer Deloitte reclame dan zinnige informatie.

(#38820) Niet heel interessant maar wel goed gepresenteerd.

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

1: slecht 2 x

2: 2 x

3: 5 x

4: 8 x

5: goed 1 x

 n=18, mean=3.22, stddev=1.08

Wat vond je goed en / of niet zo

goed aan zijn gastcollege?

(#38170) Enthousiast gepresenteerd, helaas wel erg onoverzichtelijke

tabellen en liep wel heel erg uit.

(#38171) Niet geweest.

(#38204) De ilustraties waren een beetje onduidelijk. te veel kleur en op

elkaar waardoor niet of slecht opvallend.

(#38274) Te algemeen, details ontbraken of werden heel kort behandeld.

En juist deze (praktische) details maken een gastcollege interessant.

(#38276) mocht iets meer gelinked worden aan iobm

(#38401) Veel plaatjes, veel show, oninteressant verhaal.

(#38820) Erg goed, alleen het voorbeeld van de politie kwam vaak terug.

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web

2.0 en business model

innovation?

1: slecht 1 x

2: 1 x

3: 2 x

4: 5 x

5: goed 5 x

 n=14, mean=3.86, stddev=1.19

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan dit gastcollege?

(#38170) Boeiend verteld, goede interactie!

(#38171) Interessant college, goede spreker.

(#38204) Zeer duidelijke slides en goed gepresenteerd.

(#38276) duidelijk en erg interressant omdat ik er niet veel van wist

(#38401) Het verhaal zat goed in elkaar, concepten duidelijk uitgelegd. Wel

weer veel reclame voor Deloitte.

(#38804) Niet echt een aanvulling (beetje na de hype), verder waren de

slides meer een kleurplaat dan slides.
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CONCLUSIES

Als dit vak veranderd zou

worden, wat moet er dan beslist

behouden blijven?

(#38170) De gastcolleges zijn erg interessant!

(#38171) Marco.

(#38204) werkcolleges en wekelijkse opdrachten

(#38238) literatuur

(#38251) praktijk beurs spel (of iets dergelijks)

(#38262) Ik vind het vak goed zo.

(#38274) De docenten!

(#38276) alles

(#38287) Interactieve werkcolleges

(#38335) De wekelijkse presentaties

(#38401) Het grote aantal verschillende sprekers in colleges.

(#38468) Meer bedrijven met echte IT. Het moet of een business vak

worden of een business IT vak. Nu moeten we bedrijven kiezen

bijvoorbeeld die niks met IT te maken heeft.

(#38570) Werkcolleges met presentaties

(#38804) Het Daft-boek

(#38820) De weekopdrachten, dan blijf je automatisch bij met de leerstof.

(#39389) De aandelenmandjes, deze opdracht was leuk om te doen en

verschaft je inzicht in de aandelenhandel.

(#39641) De aandelenmandjes

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

(#38170) Duidelijkere richtlijnen voor de presentaties. Aanvankelijk is er

gezegd: 10 minuten en geen powerpoint. Veel mensen liepen uit en kregen

een "goed". Ook was er een groepje dat wel powerpoint mocht gebruiken.

Terwijl het met powerpoint en meer tijd, ook makkelijker is om een goed

verhaal neer te zetten. Een beetje jammer dat hier geen lijn in werd

getrokken. Daarnaast mag meer aandacht besteed worden aan het concept

aandelenmandjes. Nu werd er nauwelijks iets mee gedaan.

(#38171) De presentaties komen een beetje onzinnig over. Schrap ze of

voer de aanwezigheidsplicht weer in.

(#38213) werkopdrachten waren soms gefocused op een onderdeel van een

hoofdstuk.

(#38217) Sommige werkcollege opdrachten vond ik niet echt relatie hebben

met het vak. Bijvoorbeeld dat je voor een t-splitsing / kruising een AI moest

schrijven voor een systeem in een auto met de IF ... THEN methode. Dit

soort opdrachten zijn niet leuk, tijdrovend en ik zie er tevens geen relatie

met het vakgebied in.

(#38238) opzet van de werkcolleges, was meer een praat uurtje dan wat

leren. dan alleen maar vragen inleveren.

(#38276) mag meer een link worden gemaakt in de colleges tussen de

colleges van remco en marco

(#38335) stair en reynolds viel mij wat tegen, misschien dat daar wat meer

aandacht aan kan worden besteed

(#38338) De gastcolleges waren naar mijn mening af en toe te langdradig.

Hoorcolleges van de docenten waren daarentegen wel weer interessant,

afwisselend en probeerden voor mijn gevoel in te spelen op de

belevingswereld van de studenten.

(#38401) De weekopdrachten droegen voor mijn gevoel niet echt veel bij

aan het begrijpen van de stof (elke week "Verzin een tentamenvraag over

S&R" is ook niet echt origineel :-))

(#38570) Presentaties, snelheid

(#38796) er kan meer gedetailleerder theorie gegeven worden over de

informatiestromen binnen een bedrijf, zoals was beloofd in het

verkooppraatje van de studie

(#38804) Het S&R boek kan wel eens vervangen worden door een actueler

exemplaar
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(#38820) Het eerste deeltentamen is een stuk moeilijker dan je verwacht.

(#39641) Misschien zou een uurtje 'crashcourse' beleggen leuk zijn voor het

samenstellen van de mandjes. Het is een leuk onderdeel, maar het lijkt

verder totaal buiten de cursus te staan.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)

1: 1 0 x

2: 2 0 x

3: 3 0 x

4: 4 0 x

5: 5 1 x

6: 6 5 x

7: 7 7 x

8: 8 21 x

9: 9 4 x

10: 10 0 x

Slotopmerkingen en overige

suggesties:

(#38217) De hoorcolleges waren duidelijk, helder en werden op een leuke

manier gegeven.

(#38251) dit vak heb ik met plezier gevolgd

(#38276) Leuk en interressant voor bijvakkers. Het is goed te volgen,

vooral als je er meer van wilt weten

(#38315) Het is niet mijn favoriete vakgebied, maar ik vond het een leuk

vak. Je leert de basiskennis en de toepassingen.

(#38468) 7.5 zou ik eigenlijk geven.

(#38807) Aangezien dit de tweede keer was dat ik het vak volgde ben ik

niet naar de colleges gegaan en had ik vrijstelling voor de werkcolleges.

Kan dan ook geen mening hierover geven.

BEDANKT VOOR HET GEVEN VAN JE MENING!

Wat vond je er zelf van?

Je bent (mede-)docent van dit vak. Hoe kijk je terug op dit vak? Welke aanbevelingen zou je voor de toekomst

willen doen?

 (Je kunt desgewenst HTML-tags, zoals <BR> en <I> gebruiken in de tekst)

Let op: je reactie moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden. Druk anders tussendoor

op de knop of prepareer je reactie in een editor.

Hoe ervaar je de antwoorden in deze enquete?

Respondenten zullen enquetes eerder (blijven) invullen als ze merken dat de opmerkingen gebruikt worden.

Daarom kun je hieronder per respondent nog feedback geven.

Naast de (optionele) vrije tekst kun je (dringend aanbevolen) een meerkeuze-kwalificatie geven van het

antwoord. Het plan is dat die kwalificaties door de tutor met de student worden besproken, zodat de student op
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den duur leert kritiek effectief te formuleren.

Iedere co-docent kan zijn eigen kwalificaties en commentaren geven, maar je kunt ook met elkaar afspreken om

dat maar eenmaal te doen.

De betekenis van de kwalificaties is als volgt:

1: Fijn, complimenteus

De respondent laat blijken tevreden te zijn met het vak. Mooi zo:

daar doen we het uiteindelijk toch voor - en het is fijn om dit geluid

ook expliciet te horen.

2: Zinvol, opbouwend

De respondent doet suggesties voor verbetering van het vak. Of die

suggesties ook goed en/of haalbaar zijn is van later zorg; het is in

ieder geval mooi dat ze actief meedenken.

3: Alleen

meerkeuzeantwoorden

De respondent heeft (vrijwel) alleen meerkeuzeantwoorden

aangekruist. Zo'n solide statistische basis is ook belangrijk, al zou

het beter zijn als dat af en toe ook werd toegelicht.

4: Zinloos, afbrekend

De respondent laat duidelijk merken niet tevreden te zijn over

(aspecten) van het vak. Maar de formulering is zodanig dat het

weinig aanknopingspunten voor verbetering geeft.

5: Naar, beledigend
De respondent verwoordt zijn kritiek op een onnodig kwetsende, of

anderszins onacceptabele manier.

Nieuw: Per student is aangegeven welke kwalificaties andere docenten hechtten aan eerdere feedback van deze

student. Deze "reputatie", die wordt aangegeven met een aantal tussen haakjes, geeft antwoord op vragen als:

"is-tie altijd zo complimenteus, of alleen bij mij?"

Kwalificatie 1 en 2 (en eventueel 3) worden door de tutoren gestimuleerd. Probeer spaarzaam te zijn met

kwalificatie 5, en waak ervoor om niet terug te flamen.

Vergeet niet na het invullen van de kwalificaties (en eventueel ook tussendoor) op de knop helemaal

onderaan de lijst te drukken!

Let op: ook de individuele reacties moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden. Druk

anders tussendoor af en toe op de knop.

Respondent #38156

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
2: Nee

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
6: 6

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
(2)

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38164

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)
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Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?

Letterlijk aangeven dat management 'het uitbuiten van personen op een

manier die zij nog acceptabel vinden' is geeft in mijn geval niet echt

motivatie voor het vak.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
6: 6

Fijn,

complimenteus
(1)

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38170

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Kan ik me niet meer herinneren.

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:

Wel erg vaak gedonder met uitvallende en verspringende colleges. Het was

ook erg vervelend dat de gastcolleges steeds uitliepen, terwijl we ook

stelselmatig te laat begonnen. Begin op tijd, dan kunnen we op tijd weg.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
Veel interactie, enthousiast gepresenteerd

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?
Goed: stof goed behandeld, dieper erop in gegaan.

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?
Het was erg goed, maar liep weer eens uit.

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Sterk verhaal, maar op den duur wel wat weinig tempo erin.

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan hun gastcollege?

Het voorbeeld was niet te volgen, er zat te weinig link met IT naar mijn

smaak.

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en / of niet zo

goed aan zijn gastcollege?

Enthousiast gepresenteerd, helaas wel erg onoverzichtelijke tabellen en liep

wel heel erg uit.

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan dit gastcollege?
Boeiend verteld, goede interactie!

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

De gastcolleges zijn erg interessant!

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

Duidelijkere richtlijnen voor de presentaties. Aanvankelijk is er gezegd: 10

minuten en geen powerpoint. Veel mensen liepen uit en kregen een "goed".

Ook was er een groepje dat wel powerpoint mocht gebruiken. Terwijl het

met powerpoint en meer tijd, ook makkelijker is om een goed verhaal neer

te zetten. Een beetje jammer dat hier geen lijn in werd getrokken.

Daarnaast mag meer aandacht besteed worden aan het concept

aandelenmandjes. Nu werd er nauwelijks iets mee gedaan.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()
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Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38171

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Kan ik me niet herinneren.

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:

Goed georganiseerd, de website is erg duidelijk en het e-mailcontact met de

docent(en) is ook goed geregeld.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:

Redelijk duidelijk met veel voorbeelden, hoewel juist dat ook zorgt dat je

moeilijk 'scannend' kan lezen.

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
Legt duidelijk uit en presenteert op een manier die goed te volgen is.

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?

Misschien was het beter geweest als de aanwezigheidsplicht dit jaar in

stand gehouden was. Het voelt nogal zinloos om een presentatie te geven

als er 6 (ik heb geteld!) mensen zitten te kijken.

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?

Goed college, veel interactie. Hoewel ik zelf niet echt vaak antwoorden

geef tijdens colleges merk ik wel dat met zo veel interactie de stof sneller

en makkelijker opgepakt wordt door mezelf en anderen om mij heen.

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Niet geweest.

Cursusevaluatie - Course evaluation https://wwwsec.cs.uu.nl/education/evaluatie.php?tab=3

13 of 50 18-2-2009 14:53



Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan hun gastcollege?

Het eerste deel was zeker interessant, het deel over baggeren totaal niet

omdat wij als studenten daar helemaal niets mee te maken hebben. Dat deel

heeft voor mij geen toegevoegde waarde gehad.

Wat vond je goed en / of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Niet geweest.

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan dit gastcollege?
Interessant college, goede spreker.

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

Marco.

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

De presentaties komen een beetje onzinnig over. Schrap ze of voer de

aanwezigheidsplicht weer in.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Reminder: ook deze individuele reacties moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden.

Druk anders tussendoor af en toe op de knop onderaan deze pagina!

Respondent #38176

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)
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Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?

Naamplaatjes was ONTZETTEND kinderachtig en is niet iets dat ik

verwacht van een universitaire opleiding

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38197

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)
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Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
(1)

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38204

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Geen slides van H3&4 daft op de website

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)
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Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
Heel duidelijk, met voorbeelden samenvattingen aan het eind

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?

Duidelijk, altijd iets te doen, dus lekekr bezig en goede disscusie over de

stof.

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?
Practisch leren kan zeer effectief zijn.

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Mooie en duidelijke voorbeelden, zeer aantrekkelijk gepresenteerd.

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en / of niet zo

goed aan zijn gastcollege?

De ilustraties waren een beetje onduidelijk. te veel kleur en op elkaar

waardoor niet of slecht opvallend.

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan dit gastcollege?
Zeer duidelijke slides en goed gepresenteerd.

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

werkcolleges en wekelijkse opdrachten

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38213

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)
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Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:

Daft was soms moeilijk te begrijpen. Lange engelse teksten die ik moeilijk

kon interpreteren. De wijze van Stair & Renolds met kernwoorden aan de

zijkant vond ik erg fijn, zeker ook met leren.

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?

gevoel en interactie met de student. Laat iedereen meedenken en dat is een

manier van leren waar ik meer van onthoud.

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

werkopdrachten waren soms gefocused op een onderdeel van een

hoofdstuk.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38217

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)
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Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?

Je kon duidelijk zien dat Marco enthousiast colleges gaf, een goede

eigenschap. Iemand die met passie over zijn vakgebied kan vertellen. Dit

maakte mij ook enthousiast voor het vak.

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

Sommige werkcollege opdrachten vond ik niet echt relatie hebben met het

vak. Bijvoorbeeld dat je voor een t-splitsing / kruising een AI moest

schrijven voor een systeem in een auto met de IF ... THEN methode. Dit

soort opdrachten zijn niet leuk, tijdrovend en ik zie er tevens geen relatie

met het vakgebied in.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
9: 9

Slotopmerkingen en overige

suggesties:

De hoorcolleges waren duidelijk, helder en werden op een leuke manier

gegeven.
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Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Reminder: ook deze individuele reacties moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden.

Druk anders tussendoor af en toe op de knop onderaan deze pagina!

Respondent #38226

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:

wees duidelijk met de boeken. ging nogal fout in het begin. veel mensen

hadden verkeerde boeken aangeschaft omdat ISBN nummer niet klopte op

jullie site. hou er ook rekening mee dat mensen soms ruim van tevoren al

hun boeken kopen dus dat je het er tijdig op zet!

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?

hou de regels wel voor iedereen gelijk. lengte van de presentatie moet 10

min - zeg dan niet ineens bij een presentatie van 30 minuten dat dat ook ok

is.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8
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Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38234

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
6: 6

Fijn,

complimenteus
(1)

Zinvol,

opbouwend
()
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Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38238

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:
cijfers veel te laat gepubliceerd

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

literatuur

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

opzet van de werkcolleges, was meer een praat uurtje dan wat leren. dan

alleen maar vragen inleveren.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
6: 6

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()
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Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38249

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?

Hij maakt de stof actueel en de drempel is heel erg laag om een vraag te

stellen.

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8
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Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38251

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
makkelijk te volgen

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
2: Nee

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
duidelijke struktuur

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?
gastcolleges werden niet allemaal besproken

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
altijd boeiend

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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over strategie in de praktijk?

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

praktijk beurs spel (of iets dergelijks)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Slotopmerkingen en overige

suggesties:
dit vak heb ik met plezier gevolgd

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Reminder: ook deze individuele reacties moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden.

Druk anders tussendoor af en toe op de knop onderaan deze pagina!

Respondent #38257

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over (slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38262

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Jammer dat ze 'redelijk vaak' uitvielen

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:
Alles erg duidelijk aangegeven.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
Duidelijk helder en zeer goede sheets.

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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organisatietheorie?

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

Ik vind het vak goed zo.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38274

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:

Dit vak verdient absoluut een 10 wat betreft organisatie en indeling van de

website. Alles is duidelijk uitgelegd, en vanaf dag 1 weet je wat de

bedoeling is.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:
Houden zo! Prima literatuur, relevant en niet saai.

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?

Marco maakt de college's erg interactief, wat het een plezier maakt om te

volgen.
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Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?

Werkcollege's waren interactief, met een ontspannen sfeer. Hierdoor

kwamen er vaak interessante discussies op gang waar ik erg veel van heb

geleerd. Een voorbeeld dat gevolgd mag worden!

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Interessant verhaal!

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en / of niet zo

goed aan zijn gastcollege?

Te algemeen, details ontbraken of werden heel kort behandeld. En juist

deze (praktische) details maken een gastcollege interessant.

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

De docenten!

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
9: 9

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38276

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Duidelijkheid en gestructureerd

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
2: Nee

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)
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Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?

wat minder gestructureerd en wat minder goed orde houden collegesheets

erg helder en duidelijk en fijn om te leren (ook omdat het in het in NL

vertaald was)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?
vrijstelling

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?
Was helaas ziek

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Helder, goed in perspectief plaatsen, lekker vlot

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan hun gastcollege?

Remco helder en vlot en interressant Roeland kreeg er niet zoveel hoogte

van, minder vlot

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en / of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
mocht iets meer gelinked worden aan iobm

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan dit gastcollege?
duidelijk en erg interressant omdat ik er niet veel van wist

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

alles

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

mag meer een link worden gemaakt in de colleges tussen de colleges van

remco en marco

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Slotopmerkingen en overige

suggesties:

Leuk en interressant voor bijvakkers. Het is goed te volgen, vooral als je er

meer van wilt weten

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()
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Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38287

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:

Daft is vrij 'saai' geschreven, waardoor je erg moeilijk door het boek heen

komt. Stair & Reynolds is juist weer erg aan de eenvoudige kant.

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

Interactieve werkcolleges

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
5: 5

Fijn,

complimenteus
(1)

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Reminder: ook deze individuele reacties moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden.

Druk anders tussendoor af en toe op de knop onderaan deze pagina!

Respondent #38292

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)
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Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
7: 7

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
(1)

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()
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Respondent #38315

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Er wordt duidelijk en op een plezierige manier verteld.

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:

Ik heb alleen hoorcolleges gevolgd, dus geen evaluatie over de

werkgroepen.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
Zelfde als vraag 17

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?
Ontzettend leuk. Er was veel interactie met studenten.

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
7: 7

Slotopmerkingen en overige

suggesties:

Het is niet mijn favoriete vakgebied, maar ik vond het een leuk vak. Je leert

de basiskennis en de toepassingen.
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Fijn,

complimenteus
(1)

Zinvol,

opbouwend
(2)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38335

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
prettige spreker

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
zeer prettige spreker

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?

soms wat rommelig, maar wel interessante colleges, weet het boeiend te

houden.

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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over strategie in de praktijk?

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

De wekelijkse presentaties

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

stair en reynolds viel mij wat tegen, misschien dat daar wat meer aandacht

aan kan worden besteed

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
(1)

Zinvol,

opbouwend
()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38338

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

De gastcolleges waren naar mijn mening af en toe te langdradig.

Hoorcolleges van de docenten waren daarentegen wel weer interessant,

afwisselend en probeerden voor mijn gevoel in te spelen op de

belevingswereld van de studenten.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38376

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?

Jammer van de naambordjes. Hij kwam hooghartig over. Het niveau was

erg laag.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
9: 9

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Reminder: ook deze individuele reacties moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden.

Druk anders tussendoor af en toe op de knop onderaan deze pagina!

Respondent #38401

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Duidelijk verteld, misschien handiger zonder microfoon?

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:

De tijd tussen hoorcollege en inlevermoment van de opdrachten was een

beetje kort, daardoor zat je voor sommige opdrachten wel erg vast aan het

maken op een bepaald moment.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
2: Nee

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:

Dat Stair & Reynolds boek wordt terecht niet meer uitgegeven, ze hadden

in de helft van het aantal pagina's meer informatie kunnen overbrengen dan

nu in het hele boek.

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?

Enthousiast verteld, leuke voorbeelden, genoeg interactie met de zaal. Wel

een beetje langzaam, het mag allemaal iets sneller.
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Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?

Sterk verhaal, betrokken manier van uitleggen, leuk dat de zaal mocht mee

denken.

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan hun gastcollege?
Meer Deloitte reclame dan zinnige informatie.

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en / of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Veel plaatjes, veel show, oninteressant verhaal.

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan dit gastcollege?

Het verhaal zat goed in elkaar, concepten duidelijk uitgelegd. Wel weer

veel reclame voor Deloitte.

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

Het grote aantal verschillende sprekers in colleges.

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

De weekopdrachten droegen voor mijn gevoel niet echt veel bij aan het

begrijpen van de stof (elke week "Verzin een tentamenvraag over S&R" is

ook niet echt origineel :-))

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
7: 7

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38468

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)
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Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

Meer bedrijven met echte IT. Het moet of een business vak worden of een

business IT vak. Nu moeten we bedrijven kiezen bijvoorbeeld die niks met

IT te maken heeft.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
7: 7

Slotopmerkingen en overige

suggesties:
7.5 zou ik eigenlijk geven.

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38570

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Het mag wel wat sneller

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
2: Nee

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)
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Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:

Stair&Reynolds is heel veel herhaling van Databases en

Projectmanagement. Sowieso mogen beide boeken wat mij betreft wel wat

compacter. Er wordt nu vaak wel erg uitgebreid verteld (en enigszins

afgedwaald)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
Zie Remko

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?

Het mag allemaal wel wat sneller. Presentaties waren wel leuk, maar ik zou

liever iets langere presentaties zien en dan groepen de vragen laten

bespreken (met input van de groep!). Dat een presentatiegroep, dus ook

voor een deel het werkcollege verzorgd, ipv alleen maar hun antwoord op

de vraag te behandelen.

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

Werkcolleges met presentaties

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?
Presentaties, snelheid

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38585

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)
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Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38796

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

er kan meer gedetailleerder theorie gegeven worden over de

informatiestromen binnen een bedrijf, zoals was beloofd in het

verkooppraatje van de studie

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
7: 7

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Reminder: ook deze individuele reacties moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden.

Druk anders tussendoor af en toe op de knop onderaan deze pagina!

Respondent #38804

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Was wel ok

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
2: Nee

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:

Het S&R boek vind ik in veel gevallen gedateert en niet echt een aanvulling

op het vak. (Niet om er een half vak mee te vullen)
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Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
Af en toe een beetje rommelig

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Goede interactie met publiek

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan dit gastcollege?

Niet echt een aanvulling (beetje na de hype), verder waren de slides meer

een kleurplaat dan slides.

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

Het Daft-boek

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

Het S&R boek kan wel eens vervangen worden door een actueler

exemplaar

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
6: 6

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38807

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:

Jammer dat Remco ziek was, kan natuurlijk verder niks aan gedaan

worden.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja
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Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:

Allebei de boeken was moeilijk door te komen. Lappen tekst en weinig

verhalend.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
7: 7

Slotopmerkingen en overige

suggesties:

Aangezien dit de tweede keer was dat ik het vak volgde ben ik niet naar de

colleges gegaan en had ik vrijstelling voor de werkcolleges. Kan dan ook

geen mening hierover geven.

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
(2)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38820

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Introductie tot IOBM was goed.

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:
Het was altijd duidelijk wat er van je verwacht werd.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)
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Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Andere opmerkingen over de

literatuur:

Ik vond Daft minder interessant, maar dat kan komen omdat ik een oudere

druk had, die in het Nederlands was.

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's hoorcolleges?
Ik voelde me altijd betrokken bij het college.

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?
Soms wat langdradig, te veel over hetzelfde onderwerp doorgaan.

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?

De stof was moeilijker dan de andere colleges, maar dat is begrijpelijk van

een hoogleraar die aan master doceert.

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan hun gastcollege?
Niet heel interessant maar wel goed gepresenteerd.

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en / of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Erg goed, alleen het voorbeeld van de politie kwam vaak terug.

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

De weekopdrachten, dan blijf je automatisch bij met de leerstof.

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?
Het eerste deeltentamen is een stuk moeilijker dan je verwacht.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #38832

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)
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Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
(1)

Zinvol,

opbouwend
()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #38921

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)
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Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
(1)

Zinvol,

opbouwend
()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Reminder: ook deze individuele reacties moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden.

Druk anders tussendoor af en toe op de knop onderaan deze pagina!

Respondent #39191

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Remko's hoorcolleges?
Helaas weinig (aan) gehad.

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Andere opmerkingen over de

organisatie:

Jammer dat een aantal colleges wegens ziekte niet doorgingen. Misschien

dit in de toekomst beter opvangen, want nu hebben we gewoon een deel

niet gedaan.

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Sjaak's hoorcollege?

Erg goed, heel duidelijk en leerzaam. Goede manier van college geven,

houd de mensen bij de les.

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
9: 9

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #39258

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
2: Nee

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)
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Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol,

opbouwend
(1)

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos,

afbrekend
()

Naar, beledigend ()

Respondent #39389

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan Marco's werkcolleges?
Deze vraag stond er ook al op nummer 19

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

De aandelenmandjes, deze opdracht was leuk om te doen en verschaft je

inzicht in de aandelenhandel.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
7: 7

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Respondent #39641

Vond je het vak relevant (voor je

studie)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak leuk (met plezier

gevolgd)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak moeilijk

(inhoudelijk niveau)?
(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Vond je het vak goed

georganiseerd (cursusonderdelen,

website, cijferregelingen, enz)?

(helemaal niet) 1 2 3 4 5 (absoluut wel)

Is dit een verplicht vak voor je

studie?
1: Ja

Hoeveel hoorcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel werkcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoeveel gastcolleges heb je

bezocht?
(geen) 1 2 3 4 5 (allemaal)

Hoe vond je het boek van Daft? (zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je het boek van Stair &

Reynolds?
(zeer slecht) 1 2 3 4 5 (zeer goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Remko?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je de hoorcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)
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Hoe vond je de werkcolleges van

Marco?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het hoorcollege van

Sjaak?
(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Ronald Batenburg (UU) over

ontwikkelingen in de

organisatietheorie?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Wat vond je goed en/of niet zo

goed aan zijn gastcollege?
Het was minder 'in mijn straatje', dus vond het lastig om bij te blijven.

Hoe vond je het gastcollege van

Remco Groeneveld en Roeland

Assenberg van Eysden (Deloitte)

over strategie in de praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Arnout Arntz (Capgemini) over

Business Intelligence in de

praktijk?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Hoe vond je het gastcollege van

Peter Knol (Deloitte) over web 2.0

en business model innovation?

(slecht) 1 2 3 4 5 (goed)

Als dit vak veranderd zou worden,

wat moet er dan beslist behouden

blijven?

De aandelenmandjes

Wat kan er aan dit vak worden

verbeterd?

Misschien zou een uurtje 'crashcourse' beleggen leuk zijn voor het

samenstellen van de mandjes. Het is een leuk onderdeel, maar het lijkt

verder totaal buiten de cursus te staan.

Ik geef dit vak het eindcijfer:

(1=slecht; 10=uitstekend)
8: 8

Fijn,

complimenteus
()

Zinvol, opbouwend ()

Alleen

meerkeuzeantwoorden
()

Zinloos, afbrekend ()

Naar, beledigend ()

Druk op onderstaande knop om de ingevulde kwalificaties en individuele commentaren op te slaan.

(NB: deze knop is alleen voor de individuele feedback; de algemene tekst heeft een aparte submit-knop!)

Je kunt later altijd nog veranderingen of toevoegingen doen.

Let op: ook deze individuele reacties moet binnen 24 minuten (dus voor 15:02 uur) worden verzonden. Druk

anders tussendoor af en toe op de knop.

jeroen@cs.uu.nl, Wed, 18 Feb 2009 14:38:03 +0100
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