Project
Jurykoppel:

Teamnaam:
Teamnummer:

Markeer duidelijk, per vaardigheid, het vakje dat het beste de prestaties van het team beschrijft. Als het team geen vaardigheid in een bepaald
gebied toont, zet dan een X in het eerste vak voor Niet Vertoond (NV). Geef zoveel mogelijk schriftelijke opmerkingen als blijk van waardering voor
het harde werken van het team en om ze te helpen verbeteren. Vergeet niet een nominatie te omcirkelen, wanneer u een team wilt voordragen
voor een specifieke award.

Onderzoek

Beginnend

Ontwikkelend

Capabel

Voorbeeldig

Probleemidentificatie* Duidelijke omschrijving van het bestudeerde probleem.
N
Enigszins duidelijk, sommige
Voor het grootste deel duidelijk,
Onduidelijk, weinig details
Duidelijk, zeer gedetailleerd
V
details missen
gedetailleerd
Soorten en aantal bronnen inclusief geraadpleegde professionals (bijv. boeken, tijdschriften, websites, rapporten en
Informatiebronnen andere bronnen).
N
Één informatiesoort
Twee informatiesoorten
Drie informatiesoorten gebruikt,
Vier of meer informatiesoorten,
V
genoemd, minimale bron
genoemd, meerdere bronnen
vele bronnen incl. professionals
omvangrijke bronnen incl. professionals
De diepgang waarmee door het team werd geanalyseerd en onderzocht.
Probleemanalyse
N
Minimaal onderzoek, geen
Minimaal onderzoek, enige
Voldoende onderzoek en analyse
Omvangrijke studie en analyse door het
V
analyse door het team
analyse door het team
door het team
team
Bestaande
oplossingen

Minimale inventarisatie,
geen analyse door het team

Minimale inventarisatie, enige
analyse door het team

Voldoende inventarisatie en
analyse door het team

Omvangrijke inventarisatie en analyse
door het team

Opmerkingen:

N
V

De mate waarin bestaande theorieën en oplossingen door het team werden geanalyseerd, inclusief het verifiëren in
hoeverre de teamoplossing origineel te noemen is.

Duidelijke uitleg van het team over de voorgestelde oplossing.
Enkele onderdelen zijn
Moeilijk te begrijpen
Begrijpelijk
Door iedereen te begrijpen
verwarrend
De mate waarin de oplossing het leven beter maakt door het optimaliseren van bestaande mogelijkheden, ontwikkelen
Innovatie
van nieuwe toepassingen voor bestaande ideeën en/of door een probleem op te lossen op een totaal nieuwe manier.
N
Originele oplossing/ toepassing met een
Bestaande oplossingen
De oplossing/ toepassing bevat
Originele oplossing, originele
V
sterke potentie tot een belangrijke
bestaande toepassing
enkele originele elementen
toepassing
bijdrage
N
V

Implementatie
N
V

Overweging van factoren die te maken hebben met implementatie (bijv. kosten en mogelijkheid tot fabricage).

Factoren minimaal
overwogen

Enkele factoren overwogen

Factoren goed overwogen en
uitgewerkt, enkele vraagtekens
bij de voorgestelde oplossing

Factoren goed overwogen en
uitgewerkt, de oplossing is reëel
uitvoerbaar

Opmerkingen:

Innovatieve oplossing

Teamoplossing*

De mate waarin het team hun project heeft gedeeld voor aanvang van het toernooi met anderen die mogelijk voordeel
hebben bij de voorgestelde oplossing van het team.
Gedeeld met één individu of
Gedeeld met meerdere individuen of
Met één individu gedeeld
Met één groep gedeeld
groep die mogelijk baat heeft bij
groepen die baat zouden kunnen
de oplossing
hebben bij de oplossing

Presentatie

Delen*
N
V

Creativiteit
N
V

Doeltreffendheid
Onduidelijk OF
ongeorganiseerd

Uitnodigend OF fantasievol

Uitnodigend EN fantasievol

Het overbrengen van de boodschap en de uitvoering van de presentatie.
Een beetje duidelijk, minimale
Voor het grootste deel duidelijk
organisatie
en georganiseerd

Zeer uitnodigend EN zeer fantasievol

Zeer duidelijk EN goed georganiseerd

Opmerkingen:

N
V

Fantasie gebruikt om de presentatie op te zetten en uit te beelden.

Weinig uitnodigend OF
weinig fantasie

Award Nominatie:

Onderzoek

Innovatieve oplossing

Presentatie

* Vereist om genomineerd te worden
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