
N = 25

Avg. = 3.9

Std. dev. = 1.1

N = 25

Avg. = 4.2

Std. dev. = 1.0

N = 25

Avg. = 4.0

Std. dev. = 1.0

Cursusinformatie Osiris

Cursuscode: INFOGR

Collegejaar: 2014

Periode: 4

Docenten: dr. J. Bikker

Ingeschreven studenten: 228

Meegedaan aan tentamen 228 (100%)

Geslaagd*: 145 (63.6%, 63.6% van het totaal)

* = Eindcijfer m instens een 6 of een C-.

Behaalde cijfers

10 2.6% (6)

9 5.3% (12)

8 9.2% (21)

7 32.9% (75)

6 13.6% (31)

5 0% (0)

4 0% (0)

3 0% (0)

2 0% (0)

1 0% (0)

NVD 36% (82)

VR 0.4% (1)

Gemm.: 7.22

Std. dev.: 1.01

Evaluatieresultaten: Graphics
Evaluatiebeschrijving:

Algemene informatie

Uitgenodigd: 227

Aantal reacties: 25

Opkomst: 11%

Eigenaren: Bikker, J. (Jacco)

Overzicht van vragen

Cursusinhoud en werkvormen
Het onderwerp van de cursus was relevant en sloot aan bij mijn beleving

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

4% (1) 8% (2) 16% (4) 40% (10) 32% (8)

Mijn interesse in dit onderwerp is door de cursus toegenomen

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 12% (3) 4% (1) 36% (9) 48% (12)

De werkvormen in de cursus vond ik aansprekend

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 12% (3) 12% (3) 36% (9) 40% (10)



N = 25

Avg. = 4.0

Std. dev. = 0.8

N = 25

Avg. = 4.1

Std. dev. = 1.0

N = 25

Avg. = 3.9

Std. dev. = 1.1

N = 25

Avg. = 4.0

Std. dev. = 0.9

N = 25

Avg. = 4.6

Std. dev. = 0.5

N = 24

Avg. = 4.2

Std. dev. = 0.8

Er was voldoende variatie in werkvormen in de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 8% (2) 12% (3) 56% (14) 24% (6)

Ik heb veel geleerd in deze cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 12% (3) 12% (3) 28% (7) 48% (12)

Ik kon de opgedane kennis (hoorcolleges, studiemateriaal) goed gebruiken in opdrachten (o.a. werkcolleges, practica) en discussies

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

4% (1) 12% (3) 4% (1) 48% (12) 32% (8)

De inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende onderdelen in de cursus was duideljk

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 12% (3) 8% (2) 48% (12) 32% (8)

In de cursus werden voorbeelden aangereikt uit onderzoek en/of de dagelijkse praktijk

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 0% (0) 0% (0) 40% (10) 60% (15)

Ingangseisen en leerdoelen
De ingangseisen van de cursus waren voldoende duidelijk voor aanvang van de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 4.2% (1) 12.5% (3) 45.8% (11) 37.5% (9)



N = 24

Avg. = 3.9

Std. dev. = 1.1

N = 21

Avg. = 4.0

Std. dev. = 1.1

N = 23

Avg. = 4.4

Std. dev. = 0.9

N = 16

Avg. = 3.6

Std. dev. = 0.9

N = 19

Avg. = 3.7

Std. dev. = 0.9

N = 24

Avg. = 4.4

Std. dev. = 0.7

Ik had voldoende voorkennis om deze cursus te volgen

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

4.2% (1) 8.3% (2) 20.8% (5) 29.2% (7) 37.5% (9)

De cursusinformatie inclusief de leerdoelen gaven een goed beeld van wat er van mij verwacht werd in de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

4.8% (1) 4.8% (1) 19% (4) 33.3% (7) 38.1% (8)

De docent(en)
De docent/cursuscoördinator moedigde mij aan om actief aan de cursus deel te nemen

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 8.7% (2) 4.3% (1) 26.1% (6) 60.9% (14)

De overige docent(en) moedigde(n) mij aan om een actief aan de cursus deel te nemen

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 18.8% (3) 18.8% (3) 50% (8) 12.5% (2)

De werkcolleges/opdrachten werden goed begeleid

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 10.5% (2) 31.6% (6) 36.8% (7) 21.1% (4)

De docent vond ik goed

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 0% (0) 12.5% (3) 33.3% (8) 54.2% (13)

Organisatie



N = 23

Avg. = 4.2

Std. dev. = 0.7

N = 25

Avg. = 4.3

Std. dev. = 0.7

N = 22

Avg. = 4.5

Std. dev. = 0.5

N = 21

Avg. = 3.4

Std. dev. = 1.0

N = 24

Avg. = 3.8

Std. dev. = 1.0

De cursus was goed geroosterd.

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 4.3% (1) 4.3% (1) 56.5% (13) 34.8% (8)

Alle (cursus)informatie werd tijdig aangereikt

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 4% (1) 0% (0) 60% (15) 36% (9)

De leslocatie was op orde

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (11) 50% (11)

Studiebelasting
Hoeveel uur per week heb je aan deze cursus besteed (inclusief contacturen)?

(8) 32% 10

(10) 40% 15

(4) 16% 20

(3) 12% 25

(3) 12% 30

Toetsing en feedback
De feedback heeft mij geholpen om mijn resultaten te verbeteren

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

4.8% (1) 14.3% (3) 23.8% (5) 47.6% (10) 9.5% (2)

De toetsing was een goede afspiegeling van de inhoud van de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

4.2% (1) 4.2% (1) 20.8% (5) 50% (12) 20.8% (5)



N = 23

Avg. = 3.6

Std. dev. = 1.1

N = 23

Avg. = 4.0

Std. dev. = 1.2

De moeilijkheidsgraad van de toetsing was in overeenstemming met de oefeningen van de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

8.7% (2) 4.3% (1) 17.4% (4) 56.5% (13) 13% (3)

De wijze van toetsing, de te leren stof, beoordeling, etc waren duidelijk

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

8.7% (2) 4.3% (1) 4.3% (1) 47.8% (11) 34.8% (8)

Open vragen
Wat ging volgens jou in deze cursus goed en wat moet zeker behouden blijven indien deze cursus wordt aangepast?

De manier waarop se stof werd aangereikt. Leuke werkboeken en colleges.
The teacher of this subject brought great examples, stories and research results to the seminars. This sparked great interest

among the students, including me. The assignments were presented very clearly. The answers and explanations of the assignments
were equally clear, in contrast to the other subject given in the same period (Datastucturen). This greatly helped me prepare for the
exams.

Rotating the two main subjects of the course: Explain the raytracer concept before the rasterizer concept because the raytracer is
easier to think of / to place. Keep the teacher too, he's kind, enthusiastic about his subject and is able to teach.

De hoorcolleges worden goed gegeven. Hier en daar een grap om het publiek wakker te houden en voldoende afw isseling in de
stof om niet in slaap te vallen. De stijl zal per student anders worden ervaren maar de docent is spontaan, enthousiast over zijn vak
en komt vaak met recente ontw ikkelingen tussendoor die relevant zijn.

Focus on raytracing
Eigenlijk vond ik bijna alles wel goed. Leuke practica, Interessante stof en een docent die gepassioneerd is over wat ie doet (maakt

het erg leuk om naar te luisteren) en daar ook af en toe anekdotes over vertelt om de lange stukken theorie/w iskunde even te
onderbreken.

The teacher is awesome. He explains the content of the course very well, w ith enough depth, examples from the industry and a
(nerdy :) ) joke from time to time.

The balance between math and non-math subjects. Whether you are good at math or not, you always have at least a part of the
course you can do well.

The practicals have a good difficulty curve and allow students to demonstrate the knowledge of implementation details, which are
also tested on the exam.

- Docent, heeft duidelijk plezier in lesgeven! - Practica
Leuke aansprekende voorbeelden uit de praktijk, top docent, interessante inhoud
Interessante practicumopdrachten
Goede docent die interessante colleges gaf.
De practica zou ik absoluut niet veranderen. Ik vind dat er in de practica een goede introductie en verscheidenheid aan aspecten

aan bod komt.
Docent: De docent was erg goed, erg enthousiast over zijn vak, wekte interesse op bij mij. Goede grappen tussendoor, hield de

colleges luchtig, maar leerzaam. Beste docent die ik dit jaar gehad heb. Student-assistenten: Casper was een goede practicum-
begeleider, goede kennis, kon je goed helpen. Onderwerpen/stof: voorbeelden uit het huidige leven (rendering engines, games, etc.)
maakten de theorie interessanter. W iskunde was ook interessant (was nieuw voor me), en was goed te doen. Tentamens waren
goed! Het tweede tentamen was ook supersnel nagekeken (binnen enkele dagen!), erg fijn!

Ray tracing was een stuk interessanter dan de rest. Daar zou nog wel meer focus op kunnen komen.
erg leuke docent. goede slides.
De communicatie was bijzonder helder, uitzonderlijk zelfs als ik dit vergelijk met de andere vakken die ik bij zowel informatica als

w iskunde heb gevolgd. De snelheid waarmee nagekeken werd bij zowel het tentamen als bij de practica was verbazend en
ontzettend fijn. De practica waren leuk en boden genoeg ruimte tot uitdaging. Zeker het laatste practicum gaf veel vrijheid en was
leuk om te doen.

Wat kan er volgens jou anders en hoe?

het was onduidelijk wat je moest leren/weten voor het tentamen en wat niet. Geldt vooral voor het eerste deeltentamen.
The preparation for the practical assignments could be improved. Students w ith no prior knowledge of the subject, like me, were

sometimes a bit overwhelmed by the amount of required research that needed to be done in order to work on the practical
assignments. A link to a website w ith a small amount of tips was not really enough to clearly learn the core aspects of the practical
assignments. I would suggest giving more precise pieces of information to the participants, instead of overwhelming them with a
website which holds all information about the language. For example, a beginner's tutorial or recap of the core aspects needed in the
practical assignments would be nice.

Ik vind dat er erg weinig aandacht wordt besteed aan hoe het er achter de schermen aan toe gaat in de grafische processor in de
praktijk. De theorie eromheen is erg oppervlakkig, oud of niet echt relevant in de praktijk. Dat is jammer, want de GPU is een
compleet ander apparaat om voor te programmeren dan een CPU. Hier is meer uit te halen denk ik. De praktijk erg overgelaten aan
Google (zoekopdrachten). Bij de werkcolleges is het het w iel opnieuw uitvinden, waar niks mis mee is opzich, maar dat gaat dan wel
via Google. Ik weet niet of dat de bedoeling kan zijn, het voelt een beetje vreemd. Het was allemaal prima te doen, maar ik weet
zeker dat er meer uit te halen is door meer te focussen op het begrijpen van het "gereedschap" dan het gebruiken ervan in
combinatie met een Ikea handleiding. Het jammere is dat ik uiteindelijk het gevoel heb niets geleerd/begrepen te hebben wat ik niet
had kunnen Googelen. Dat is meer iets voor een HBO opleiding en niet voor een Universitaire opleiding zoals de docent zelf ooit eens
grapte. Natuurlijk snap ik dat het lastig concurreren is met het internet, maar misschien is het juist de bedoeling dat dat niet gedaan
wordt.



N = 25

Avg. = 3.0

Std. dev. = 1.0

N = 25

Avg. = 7.5

Std. dev. = 1.7

Het kwam nu af en toe voor dat we dingen voor practica moesten doen die dan een week later tijdens college werden uitgelegd.
Voor mijzelf was dit niet zon probleem want ik vind het ook wel leuk om zelf dingen uit te zoeken, maar ik denk dat de aansluiting
daar iets beter kan. Misschien is het ook leuk om bij practica 2 en 3 ook bonuspunten te geven voor "freestylen" om experimenteren
een beetje aan te moedigen. Natuurlijk moeten dit wel extra's van flink niveau zijn. Misschien kan je zelfs iets verder gaan en 0-0.5
bonuspunt bij het eindcijfer uit reiken voor echt goede extra's.

The slides could be posted online sooner, the book could be incorporated more into the course and the answers of the tutorials
could be more elaborate.

Most theory behind the practicals was explained after the deadline (except for practical 3). Maybe explain it before the deadline?
Naar mijn mening waren de slides af en toe vrij onduidelijk. Het gebeurde regelmatig dat ik kw ijt was waar het nou over ging. Ook

vond ik de afbeeldingen die in de slides stonden vaak onduidelijk t.o.v. de tekst die ernaast stond. Er had in de afbeeldingen wel wat
meer aanwijzingen, zoals variabelen etc mogen staan.

The dependence on proprietary software (XNA, Visual Studio, W indows), especially when no longer supported, is extremely
unethical to me. I w ill advise anyone against taking this course unless it were to change to free (open source) software. The theory
questions on the exam are very much focused on details, not on "big-picture" aspects. A university course should impart and require a
deeper understanding than simply memorization of specific terms. Feedback on the practicals was minimal to non-existent. The
lecturer did not have a very good understanding of the mathematics involved in this course. Several assertions (commutativity of
subtraction, form of normals in three dimensions, errors in matrix multiplication) were very easy to refute w ith simple numerical
examples, and had to be corrected after the test.

- Rommelige volgorde van de stof - Tijdens de laatste toets werden relatief veel namen gevraagd. Lijkt me niet heel zinnig.
ik had graag in een van de tutorials wat gerichtere vragen gezien over ray tracing. Nu konden we niet oefenen met ray/sphere,

ray/plane intersect en BHV.
Ik had wel het gevoel dat we behoorlijk in het diepe werden gegooid met de practicumopgaven. Verder vond ik het laatste

tentamen behoorlijk pittig.
Ik vind het niet kunnen dat 25 % van het tentamen afhangt van een reken fout aan het begin van een opgave. En dat er geen

punten toegekend worden als je correct verder rekent met foute antwoorden van de vorige vraag. Misschien is het handig om bij dat
soort vragen een alternatief antwoord te geven op de vorige vraag waar je mee verder kunt rekenen als je de vorige vraag niet w ist.
Ik vind ook dat graphics niet een gepast vak is om verplicht te maken voor informatici.

Er is niet veel wat ik zou veranderen. Eventueel wat extra begeleiding rondom matrices en het opzetten van view, camera en
transform matrices.

De practica waren in XNA, wat volgens mij al een beetje achterhaald is. Tijdens de practicum-opdrachten was het probleem vooral
hoe XNA nou precies werkte, syntax etc. Het was erg abstract, en lastig om te begrijpen, waardoor je eigenlijk alleen maar op
internet zat te zoeken hoe het moest, terw ijl er tegelijkertijd op internet juist weinig over te vinden was.

stof iets eerder online zetten, kan ik vooruit werken.
De toetsing was zeer matig. Veel vragen waren vragen als: "Noem drie manieren om dit te doen." en "dit doet iets, hoe heet het?".

Daarmee meet je niet of iemand iets kan, daarmee meet je alleen of iemand de termen uit zijn hoofd heeft geleerd, dat is niet erg
academisch.

meer ondersteuning voor de practica. 1 keer per week vond ik persoonlijk weinig voor zulke grote practica.
Ik heb vooral wat inhoudelijke problemen met deze cursus. Mijn voornaamste probleem is het niveau van de w iskunde. Ik weet dat

veel studenten hier al moeite mee hebben, maar dat zou geen reden mogen zijn om het niveau zo laag te stellen. Dan moet er juist
meer tijd en aandacht aan besteed worden. Natuurlijk verwacht ik geen kopie van het w iskunde vak lineaire algebra, maar als ik zie
wat er op andere universiteiten van informatica studenten verwacht wordt dan is daar een groot verschil. Het niveau van de
werkcollege en tentamen opgaven op dat gebied mag dus ook wel omhoog (een vraag als "bereken het inproduct van deze
vectoren" is toch wel heel laag niveau). Mijn tweede probleem lag bij de vragen op het tentamen die over terminologie gingen. Je
moest daar de juiste term op de stippeltjes invullen. Hoewel het belangrijk is de termen te kennen, lijkt me de inhoud en
achterliggende gedachte veel belangrijker. ZEKER op een universiteit. Dus misschien meer vragen in de vorm van "Wanneer textures
van dichtbij getekend worden kan het volgende probleem zich voordoen: <probleem>. Dit kan opgelost worden m.b.v. <term>, wat
houdt dat in?". (laatste puntje, niet echt last van gehad, maar misschien XNA verruilen voor een moderner framework?)

Ondanks de enthousiaste docent is het vak voor niet-gametech studenten toch soms vrij saai. De w iskunde kon wellicht ook iets
beter uitgelegd worden, volgens mij hoort dit vak ook echt een inleiding in de lineaire algebra te geven en hebben we nog vrijwel
geen voorkennis hierover. Het mag dus iets algemener/duidelijker aan het begin.

Jouw oordeel
Wat vond je van de moeilijkheidsgraad van de cursus?

Heel moeilijk Heel makkelijk

1 2 3 4 5

8% (2) 20% (5) 48% (12) 16% (4) 8% (2)

Welk cijfer geef je de cursus als geheel?

(0) 0% 1

(0) 0% 2

(1) 4% 3

(1) 4% 4

(0) 0% 5

(3) 12% 6

(7) 28% 7

(7) 28% 8

(3) 12% 9

(3) 12% 10

Reacties



Reacties
Bikker, J. (Jacco)

Dear students,

First of all: thanks for providing feedback! This is really helpful and w il help to improve next year's course.

I'm glad to read that many of you enjoyed the course. As you noticed, I really enjoy this topic myself, and I'm glad this came acros in a
positive way.

Regarding the recommendations:

There was some confusion regarding the study material for the exams. This is partially due to me teaching this course for the first time; I
stayed close to earlier years for the exams, but I can imagine that a bit more clarity could be useful. I w ill pay attention to this next time.

Some students complained that the practicum material is often explained while an assignment is already in progress, or even after the
deadline. I w ill see if I can better align the course material w ith the practica, but there's quite some material that needs to be discussed in
the beginning (esp. math), so this is tricky.

XNA: I am striving to replace this next year. Although its level of abstraction is a good fit for the course, it feels odd to use abandoned tech in
this course.

Math: this needs to improve, in several ways. The right level w ill be hard to determine, but I do intend to significantly extend the way
concepts are applied and combined, rather than asking e.g. to invert a matrix.

And finally: as recommended and discussed w ith some students, the two halves of the course w ill be swapped. Next year we w ill start w ith
ray tracing (including a practicum around this topic); in the second half we w ill explore how to get similar results in real-time. This helps the
maths and practica, and provides a more natural development in the course.

Thanks again for your feedback, I really enjoyed working w ith you guys / girls!
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