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 Er mogen  geen vragen gesteld worden tijdens het tentamen, ik vind dat: Er mogen  geen vragen gesteld worden tijdens het tentamen, ik vind dat: Er mogen  geen vragen gesteld worden tijdens het tentamen, ik vind dat: Er mogen  geen vragen gesteld worden tijdens het tentamen, ik vind dat: 1.6)

n=125Fijn, want vragen stellen is storend. 46

Fijn, want vragen stellen kan die student persoonlijk helpen en dat is oneerlijk. 12

Niet fijn, want ik wil een vraag kunnen stellen. 20

Niet fijn,  door vragen kunnen  fouten in de toets ter plekke worden aangekaart. 25

Neutraal, geen mening. 22

Op het AMC bestaat de nominaalregeling. Dit houdt in dat alle tentamens in een keer gehaald moeten worden om geen wachttijdOp het AMC bestaat de nominaalregeling. Dit houdt in dat alle tentamens in een keer gehaald moeten worden om geen wachttijdOp het AMC bestaat de nominaalregeling. Dit houdt in dat alle tentamens in een keer gehaald moeten worden om geen wachttijdOp het AMC bestaat de nominaalregeling. Dit houdt in dat alle tentamens in een keer gehaald moeten worden om geen wachttijd
te hebben voor de coschappen. Heb je het gevoel dat je goed bent te hebben voor de coschappen. Heb je het gevoel dat je goed bent te hebben voor de coschappen. Heb je het gevoel dat je goed bent te hebben voor de coschappen. Heb je het gevoel dat je goed bent geïnformeerdgeïnformeerdgeïnformeerdgeïnformeerd over  de nominaalregeling? over  de nominaalregeling? over  de nominaalregeling? over  de nominaalregeling?

1.7)

n=132Ja, door de informatie van de studieadviseurs in college. 31

Ja, door de informatie op Blackboard/via webmail. 1

Nee, ik weet nog te weinig over de nominaalregeling. 71

Ik weet weinig over de nominaalregeling, maar vind dit niet vervelend. 7

Nee, de informatie is onduidelijk. 22

 Ben jij goed Ben jij goed Ben jij goed Ben jij goed geïnformeerdgeïnformeerdgeïnformeerdgeïnformeerd over de wachttijd  voor de coschappen? over de wachttijd  voor de coschappen? over de wachttijd  voor de coschappen? over de wachttijd  voor de coschappen?1.8)

n=137Ik ben duidelijk geïnformeerd over de wachttijd. 20

Ik ben onvoldoende geïnformeerd over de wachttijd maar zou dit wel graag willen. 105

Ik ben onvoldoende geïnformeerd over de wachttijd maar ik vind dit ook niet nodig. 12

Vind jij dat van tevoren bekend moet zijn van welke docenten hoorcolleges niet zullen worden opgenomen?Vind jij dat van tevoren bekend moet zijn van welke docenten hoorcolleges niet zullen worden opgenomen?Vind jij dat van tevoren bekend moet zijn van welke docenten hoorcolleges niet zullen worden opgenomen?Vind jij dat van tevoren bekend moet zijn van welke docenten hoorcolleges niet zullen worden opgenomen?1.9)

n=138Ja 125

Nee 11

Geen mening 2

Ben je tevreden over de webcolleges?Ben je tevreden over de webcolleges?Ben je tevreden over de webcolleges?Ben je tevreden over de webcolleges?1.10)

n=133Ja 85

Nee 36

Geen mening 12

 Ben jij tevreden over het contact met de studieadviseur? Ben jij tevreden over het contact met de studieadviseur? Ben jij tevreden over het contact met de studieadviseur? Ben jij tevreden over het contact met de studieadviseur? 1.12)

n=138Ja 32

Nee 8

Nooit mee in aanraking geweest 98

 De afgelopen tentamenperiode was er een tentamendeal bij de Albron. De afgelopen tentamenperiode was er een tentamendeal bij de Albron. De afgelopen tentamenperiode was er een tentamendeal bij de Albron. De afgelopen tentamenperiode was er een tentamendeal bij de Albron. Als student kreeg je voor 5 euro een warme maaltijd enAls student kreeg je voor 5 euro een warme maaltijd enAls student kreeg je voor 5 euro een warme maaltijd enAls student kreeg je voor 5 euro een warme maaltijd en
drinken. drinken. drinken. drinken. Heb je gebruik gemaakt van de tentamendeal?

1.14)

n=137Ja, ik was erg tevreden. 9

Ja, maar vond de prijs-kwaliteitverhouding niet goed. 10

Nee, nog nooit van gehoord. 62

Nee, geen interesse in. 56


