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WE 68-45 

Vragenlijst bij de colleges, verzorgd door de groep 

Technische Mechanica, afd. W. 

Onderdeel: Technische Mechanica I 
Technische Mechanica I1 

Technische Mechanica 111 (Sterkteleer) 
~~~ ~ ~~~~ ~~ ~~ ~ en en Balancering 

Voortgezette Sterkteleer 

Tijdstip : 

(maand) (jaar) 

Naam: 

Adres : 

N;B. 

- Alleen globale resultaten zullen eventueel aan anderen bekend 
gemaakt worden; het vertrouwen dat U ons schenkt door de 

vragenlijst (voorzien van Uw naam en adres) in te vullen zal 
op geen enkele wijze geschonden worden. 

- De globale resultaten zullen U bekend gemaakt worden. 
- Wij stellen het op prijs wanneer U Uw naam invult omdat wij dan 

de mogelijkheid krijgen om na te gaan o f  er een verband is 

tussen Uw antwoorden op bepaalde vragen en andere (persoonlijke) 
gegevens (bv. Uw prestaties, Uw antwoorden op andere enquêtes). 

- Bij de (meeste) vragen moet U de letter voor k t  antwoord om- 

cirkelen dat het dichtst aansluit bij Uw opfnie. 
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1 .  De wijze waarop ik in de toekomst als werktuigkundig ingenieur 

van ket in deze cursus gegeven onderwijs gebruik kan maken is 
mij : 

a. volkomen duidelijk 

b. wel enigszins duidelijk 

c. niet erg duidelijk 

d. helemaal niet duidelijk 

2 .  De aansguiting van deze cursus bij de vroegere mechanica-cursussen 

(voor le semester: de mechanica 

de H.T.S.) is: 

a. zeer goed 

b. goed 

c. redelijk 

d. matig 

e. slecht 

f. zeer slecht 

3 .  Over de schematisering (modelvorming) van reële werktuigkundige 
constructies of constructie-onderdelen heb ik in deze cursus: 

a. niets geleerd 

b. praktisch niets geieerd 

c. een beetje geleerd 

d .  veel geleerd 

4 .  Het gebied waarin de gepresenteerde axioma's en theorieën gebruikt 
mogen worden is mij: 

I a. helemaal niet 

b. niet voldoende 

c. voldoende 
d. redelijk goed 

duidelijk geworden 
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a. zeer weinig 

b. weinig 

c .  ee:: redelijke hoeveelheid 

3 .  Lie WlsKuncLe ale geDruiKTi is, wera 

benut 

a. zeer goed 

b. goed 

c. redelijk 

d. onvoldoende 

e. slecht 

f. zeer slecht 

6 .  Met de benodigde wiskunde had ik: 

a. zeer veel 

b. veel 

c. nog al veel 
d. nog al weinig 

e. weinig 

f. zeer weinig 

1 toegelicht 

1 moeilijkheden 

7 .  

8. Mijn ervaringen met andere vakken en practica hebben bij mij de 

indruk gewekt dat deze cursus in de opleiding: 

a. volkomen overbodig is 

b. overbodig is 

c. niet zo erg nodig is 

d. wel nodig is 

e. onmisbaar is 

f. volkomen onmisbaar is 
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9 .  De wijze van presenteren van theorieën en werkwijzen in deze 

cursus sluit: 

a. zeer slecht 

b. slecht 

c. matig 

d. redelijk 

e. goed 
f. zeer goed J bij mijn ervaringswereld aan 

10. Het abstractie-niveau waarop de cursus mikt is voor mij: 

a. zeer hoog 

b. hoog 
c. middelmatig 

d. laag 

e. zeer laag 

1 1 .  De koppeling met de realiteit via dia's en demonstraties vind ik: 

a. uitstekend 

3. goed 
c .  redelijk 

d. matig 

e. slecht 

f. zeer slecht 

12. Wanneer de voor dit college in totaal beschikbare tijd niet ver- 

anderd mag worden, en ik zou moeten kiezen uit onderstaande 
mogelijkheden, dan zou mijn keuze-vallen op: 

a. meer colleges per week (en dan minder weken; blokcursus) 

b. de huidige situatie 
c .  minder colleges per week (en dan over meer weken c.q. 

semesters verspreid) 
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13. 

1 4 .  

15. 

Het tempo van de docent tijdens het college is in het algemeen 

voor mij : 

a. veel te hoog 

b. te hoog 

c. juist goed 

d. te laag 

e. veel te laag 

Het - 4 5  minuten lang volgen van (mee doen bij) het college is 

voor mij in het algemeen: 

a. helemaal onmogelijk 

b. onmogelijk 

c. redelijk mogelijk 

d. goed mogelijk 

e. heel goed mogelijk 

De behoefte aan een practicum in aansluiting op dit college is 
bij mij: 

a. zeer groot 

b. groot 

c. klein 

d. zeer klein 

16 .  Een instructie (op de een o f  andere manier) bij dit college is: 

a. heel erg nodig 

b. nodig 

c. niet nodig 

d. helemaal niet nodig 

1 7 .  De instructie die momenteel gegeven wordt is: 

a. uitstekend 

b. goed 
c. redelijk 

d. matig 

e. slecht 

f. zeer slecht 

(g. niet van toepassing) 
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18. 

19.  

20. 

21. 

22 * 

Het meest tevreden ben ik over: 

a. de instructeur 

b. de behandelde problemen 

c. de discuss i e- mogel ij kheden 

d. de examen-training 

Het meest ontevreden ben ik over: 

a. de instructeur 

b. de behandelde problemen 

c .  de discussie-mogelijkheden 

d. de examen-training 

Tot nu toe heb ik ongeveer: 

a. alle 

b. drie-kwart van de 

c. de helft van de 

d. één-kwart van de 

e. geen 

T o t  au toe heb ik ongeveer: 

a. alle 

b. drie-kwart van de 

c. de helft van de 

d. één-kwart van de 

e. geen 

instructies gevolgd 1 
colleges gevolgd 

I 

Ik meen dat naast de syllabus het college: 

a. beslist noodzakelijk is 

b. noodzakelijk is 

c. wel enige voordelen biedt 

d. overbodig is 

c. volmaakt overbodig is 
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23. De syllabus bevat mijns inziens: 

a. veel meer dan 

b. meer dan 

c. precies wat 

d. minder dan 

e. veel minder dan 

ik nodig heb 

24. Wanneer ik het college volg dan maak ik bij (in) d e  syllabus: 

a. zeer veel notities 

b. veel notities 

c. weinig notities 

d. zeer weinig notities 

e. geen notities 

25. Het lenen van de syllabus van een vriend, wanneer ik een college 

ntueel notities over te nemen'doe 

26. Ee syllabus In zi j r ,  geheel r i n d  ik: 

a. zeer waardevol 

b. waardevol 

c .  wel van enige waarde 

d. van weinig waarde 

e. waardeloos 

f. volkomen waardeloos 

27. De technische realisatie van de syllabus (overzichtelijkheid, 

duidelijkheid figuren, onderstrepingen, spaties, enz.) vind ik: 

a. bij zonder slecht 

b. slecht 

c .  matig 

d. redelijk 

e. goed 

f. uitstekend 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Wanneer ik de docent bezig zie, kan ik mij niet aan de indruk 
onttrekken dat hij de aanwezige studenten in het algemeen: 

a. helemaal overschat 

b. overschat 

c.  wel goed beoordeelt 

d. onderschat 

e. helemaal onderschat 

De tijd - buiten de college- en instructie-uren - die ik tot nu 
$oe aan dit vak besteed heb, bedraagt ongeveer: 

a. ... uur per week 
b. ... uur voor het semester tot nu toe 

Llen S.V.P.) 

Wanneer ik uit onderstaande lijst de - twee zaken moet aangeven 

die mij tot nu toe de meeste tijd gekost hebben, dan omcirkel ik: 

a. bijwerken syllabus 

b. "tekstverklaring" syllabus 

e .  (verzinner; en) oplosser: van aanverwmte problemeri 

d. discussiëren met collega's 

e. discussiëren met docent of instructeur 

Over dit vak heb ik tot nu toe: 

a. geen 
b. weinig 

c. een beetje 

d. nogal wat 

e. veel 

literatuur gehanteerd 

Samenwerken met anderen doe ik in dit vak in vergelijking met 

andere vakken: 

a. veel minder 

b. minder 

c. ongeveer even veel of even weinig 

d. meer 
e. veel meer 
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39. Bij het bestuderen van andere onderdelen van de opleiding 

gebruik ik dit vak: 

a. nooit 

b. nauwelijks 

e.  soms 

d. vaak 

3 4 . ,  De tussentijdse tests waren voor mij: 

a. waardeloos 
b. niet erg waardevol 

e. wel waardevol 

d. zeer waardevol 

3 5 .  De docent heeft van de uit de tussentijdse tests verkregen 
resultaten: 

a. geen 

b. nauwelijks 

c. wel wat 

d. redelijk veel 

e. veel 

gebruik gemaakt in de rest van i 
de cursus J 

36. De s t o f  die Fïì ûpeeïìvûlgende Weker, Sehar,deld werd, vertmnde-oz8r 

mijn gevoel: 

a. erg weinig 

b. weinig ~ 

c .  voldoende samenhang 

d. veel 

e. zeer veel 

3 7 .  Het college als geheel vind ik: 

a. uitstekend 

b. zeer goed 

c. goed 
d. redelijk 

e. matig 

f. slecht 

g. zeer slecht 
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3 8 .  De mogelijkheden die mij geboden worden om mijn mening aan de 
docent (instruc&eur) kwijt te kunnen zijn: 

a. erg beperkt 

b. beperkt 
c. redelijk 

d. ruim 

e. zeer ruim 

39. Deze enquête is volgens mij: 

a. waardeloos 

b. niet erg waardevol 

c. wel waardevol 

d. waardevol 

e. zeer waardevol 

40. Opmerkingen over het college en de instructie: 

4 1 .  Opmerkingen over de syllabus: 

4. 4 2 .  Opmerkingen over de docent en de instructeur: 


