FACTSHEET TEAM
Vooraf in te vullen door het TEAM en dient ingeleverd te worden bij de DRIE jurypanels

Veilig Onderweg | 6-8 jaar
Teamnr.
(in te vullen door jurypanel)

Teamnaam:
Instelling / School / BSO:

Teamleden
Naam

Leeftijd
(geboortedatum)

Taak

Leeftijd
(geboortedatum)

Functie (achtergrond)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Coach(es)
Naam
1.
2.

Veilig Onderweg | 6-8 jaar | ONDERZOEK feiten
Gebruikte BRONNEN (denk hierbij aan digitale bronnen, deskundigen, boeken, tijdschriften e.d.)
1.
2.
3.
Meer bronnen en/of feiten die je wil delen met de organisatie: voeg een losse bronnenlijst als BIJLAGE toe

Veilig Onderweg | 6-8 jaar | ONTWERP feiten
Onderdelen ontwerp (prototype)

¨ Elektrische/elektronische onderdelen (bv. motoren, sensoren, lampjes, schakelaars)
o
o

Nee
Ja, voeg een eigen overzicht als BIJLAGE toe (eventueel met tekening)

¨ Niet-elektrische onderdelen (constructiemateriaal)
o
o

Nee
Ja, voeg een eigen overzicht als BIJLAGE toe (eventueel met tekening)

¨ Bewegende onderdelen
o
o

Nee
Ja, voeg een eigen overzicht als BIJLAGE toe (eventueel met tekening)

¨ Ontwerp op papier (schets, onderdelen)
o
o

Ja, voeg dit los als BIJLAGE toe
Nee

Aantal BIJLAGE(n)

JURYFORMULIER
(in te vullen door het jurypanel)

Veilig Onderweg | 6-8 jaar | SAMENWERKING
Teamnr.

Teamnaam

BEGINNEND
Wij zijn een team
Minimaal enthousiasme en/of
teamidentiteit

Jurypanel

Tijd

ONTWIKKELEND

BEDREVEN

Gemiddeld enthousiasme en/of
teamidentiteit

Team is aanstekelijk enthousiast en
heeft een unieke teamidentiteit

Proces

Tip of top:

Wij hebben samen aan het onderzoek en ontwerp gewerkt
Minimale kennis en toepassing
talenten en vaardigheden
Niet iedereen heeft meegewerkt
(waar van toepassing ook geen
inbreng van de rest van de
groep/klas)

Gemiddelde kennis en toepassing
talenten en vaardigheden
Niet iedereen heeft gelijkwaardig
meegewerkt (waar van toepassing
ook geen inbreng van de rest van de
groep/klas)

Goede kennis en toepassing talenten
en vaardigheden
Duidelijke gelijkwaardige inbreng van
alle teamleden (en waar van
toepassing ook van de rest van de
groep/klas)

Soms een afbreker, soms een
compliment

Goede sfeer in de groep, veel
complimenten naar elkaar, positieve
instelling, stralen plezier uit

Af en toe kleine conflicten of
teamleden die zich afzijdig houden
of teamleden die niet goed naar
anderen luisteren

Goede samenwerking tijdens de
opdracht, elk teamlid doet mee en
wordt betrokken en/of geholpen

Tip of top:

Wij hebben samen plezier
Veel afbrekers, weinig complimenten,
meer gericht op winnen dan op
samenwerken

Test

Tip of top:

Wij werken samen
Meerdere conflicten en teamleden
die zich afzijdig houden en teamleden
die niet goed naar anderen luisteren

Tip of top:

Bonuspunten
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Het team kan de bijdrage van elk teamlid benoemen;
Het team kan elkaars sterke punten (talenten) en zwakke punten benoemen;
Het team kan voorbeelden geven van hoe ze een probleem of meningsverschil hebben opgelost;
Het team kan aangeven hoe de taken verdeeld waren (en zijn);
Het team kan vertellen hoe beslissingen zijn genomen;
Elk teamlid krijgt de ruimte om antwoord te geven;
Het team kan zich als team laten zien, door o.a.:
o
o
o

Team Yell en/of lied
Visuele uitstraling door bijvoorbeeld kleding, logo en dergelijke
Ander teamritueel namelijk: …………………………………………………………………………………………………………………………

JURYFORMULIER
(in te vullen door het jurypanel)

Veilig onderweg | 6-8 jaar | PITCH presentatie
(zie onderzijde voor pagina 2)

Teamnr.

Teamnaam

Investeerders
(Jurypanel)

Tijd

Wie geeft de presentatie (doet de pitch)

Aantal teamleden:

(voor)na(a)m(en):

ONDERWERP VAN DE PITCH
Team kiest ZELF waar ze de nadruk op willen leggen tijdens de pitch, namelijk op
hun ONDERZOEK en/of hun ONTWERP
Wat biedt het team de
investeerders
(Ontwerp, uitkomst onderzoek)
Wat is de vraag van het team
aan de investeerders
(investering voor….)

CONCLUSIE
(jury / Investeerders)

Beoordeling

Investeerder 1
(jury 1)

Investeerder 2
(jury 2)

TOTAAL

…… / 100

…… / 100

…… / 300

JURY BEOORDELING
BEGINNEND
Duidelijk en begrijpelijk
Moeilijk te begrijpen

ONTWIKKELEND
Enkele onderdelen zijn onduidelijk

BEDREVEN
Duidelijk en begrijpelijk voor iedereen

Tip of top:
Vlot en kort
Veel haperingen of stiltes en te
lang

Af en toe een hapering of iets te lang

Goed vlot verteld en binnen de tijd

Pitch

Tip of top:
Overtuigend en verrassend
Geen verrassend en/of
overtuigend element

Overtuigend of verrassend

Met verrassend element en zeer overtuigend
waarom dit de beste oplossing is

Tip of top:
Creatief
Vorm en aanpak zijn niet creatief

Vorm en aanpak zijn creatief,
maar niet exclusief

Vorm en aanpak zijn creatief en
springen eruit

Tip of top:

Bonuspunten
¨ Het team trekt aandacht, met een creatieve presentatie (dans, interview, etc.)
¨ Het team / vertegenwoordiger kan goed de vragen van de jury (investeerders beantwoorden);
¨ Het team maakt hun boodschap tastbaar (met goody, prototype en/of anders)

JURYFORMULIER
(in te vullen door het jurypanel)

Schone Lucht | 8-10 jaar | PITCH presentatie
(zie onderzijde voor pagina 1)

JURYBEOORDELING
(Vervolg)
BEGINNEND
Degelijkheid

ONTWIKKELEND

Onderzoeksopzet (vraag, proces,
bronnen e.d.) worden niet
duidelijk

BEDREVEN

Onderzoeksopzet (vraag, proces,
bronnen e.d.) zijn duidelijk

Onderzoekopzet (vraag, proces,
bronnen e.d.) komen uitgebreid, maar
vooral duidelijk aan bod

Beperkte onderbouwing van de
uitkomst (van het onderzoek)

Sterke onderbouwing en overtuiging
van de uitkomst (van het onderzoek)

Conclusie is duidelijk, maar wordt
slechts gedeeld

Het team gelooft in de eigen conclusie

Onderzoek
(resultaat)

Tip of top:
Onderbouwing
Geen onderbouwing van de
uitkomst van het onderzoek

Tip of top:
Conclusie
Onduidelijke uitkomst (conclusie)

Tip of top:

BEGINNEND
Innovatie
Bestaande oplossing

ONTWIKKELEND

BEDREVEN

Oplossing met nieuwe, innovatieve
elementen

Innovatieve oplossing

Nagedacht over enkele punten hoe
oplossing echt tot stand kan komen

Haalbare oplossing, goed nagedacht over hoe
de oplossing echt tot stand kan komen

Prototype

Mooi, stevig en relevant prototype waarmee
de oplossing goed duidelijk wordt

Gebruik van techniek en/of ICT

Slim en goed uitgewerkt gebruik van techniek
en/of ICT

Gemiddeld gebruik van geld, tijd,
materiaal en/of moeite

Efficiënte oplossing, kost weinig geld, tijd,
materiaal en/of moeite

Tip of top:

Ontwerp (resultaat)

Haalbaarheid
Niet nagedacht over haalbaarheid
oplossing

Tip of top:
Model of prototype
Geen prototype

Tip of top:
Techniek & ICT
Geen of verkeerd gebruik van
techniek en/of ICT

Tip of top:
Efficiëntie
Niet efficiënt, kost onnodig veel
geld, tijd, materiaal en/of moeite

Tip of top:

JURYFORMULIER
(in te vullen door het jurypanel)

Veilig Onderweg | 6-8 jaar | ONDERZOEK proces
Teamnr.

Teamnaam

Jurypanel

Tijd

Voor details van de teamleden en coach zie losse Factsheet

Onderzoek
vraag:

o
o
BEGINNEND
Wees nieuwsgierig
Geen eigen vragen, zelf iets
uitgeprobeerd of opgemerkt

ONTWIKKELEND

Uit de uitdaging
Eigen vraag bedacht
BEDREVEN

Vraag gesteld of iets
uitgeprobeerd of iets
ongewoons opgemerkt

Veel vragen gesteld, dingen
uitgeprobeerd en onverwachte of
ongewone dingen opgemerkt

Waargenomen en/of gemeten
en vastgelegd

Grondig en objectief waargenomen
en/of gemeten en dit nauwkeurig
vastgelegd.

Voorspelling of alternatieve
verklaring bedacht

Interessante of originele voorspellingen
of alternatieve verklaringen overwogen
en in nieuwe richtingen gedacht

Gekeken hoe het in elkaar zit of
kenmerken bepaald en
onderzocht

Goed gekeken hoe het precies in elkaar
zit en belangrijkste kenmerken bepaald
en onderzocht

Informatie en/of gegevens
geordend of verband, patroon
of verklaring ontdekt

Informatie en/of gegevens
overzichtelijk gemaakt en verbanden,
patronen of verklaringen ontdekt

Enigszins nagedacht of het klopt
en in twijfel getrokken

Kritisch nagedacht of het allemaal klopt,
aangegeven welke twijfels je zou
kunnen hebben

In staat onderzoek uit te leggen
of ideeën van anderen
meegenomen

Ideeën van elkaar en van anderen
meegenomen en in staat het onderzoek
uit te leggen aan anderen

Tip of top:
Neem waar
Niet of nauwelijks
waargenomen, gemeten of
vastgelegd

Tip of top:
Gebruik je verbeelding
Geen voorspellingen of
verklaringen bedacht

Tip of top:
Hak in stukken
Niet gekeken hoe het in elkaar
zit of naar de kenmerken

Tip of top:
Ontdek de samenhang
Niet of nauwelijks
overzichtelijk gemaakt of
verband ontdekt

Tip of top:
Trek in twijfel
Niet nagedacht of het klopt,
wat je in twijfel zou kunnen
trekken

Tip of top:
Deel ideeën
Kunnen onderzoek niet goed
uitleggen, geen ideeën van
anderen gebruikt

Tip of top:

Onderzoeksvaardigheden door wetenschapsknooppunt EUR, wetenschapsknooppunt TU Delft & ontwerpbureau Meeple

JURYFORMULIER
(in te vullen door het jurypanel)

Veilig Onderweg | 6-8 jaar | ONTWERP proces
Teamnr.

Teamnaam

Jurypanel

Tijd

Voor details van de teamleden en coach zie losse Factsheet

Ontwerp
vraag:

o
o
BEGINNEND
Leef je in
Niet of nauwelijks met
de mensen die het
probleem hebben bezig
geweest

ONTWIKKELEND

Uit de uitdaging
Eigen vraag bedacht
BEDREVEN

Informatie gezocht over de mensen
die het probleem hebben en dit
gebruikt

Goed ingeleefd in de mensen die het
probleem hebben, rekening gehouden
met hun wensen en met verschillende
gebruikers

Verschillende ideeën bedacht

Veel gevarieerde, originele ideeën
bedacht in verschillende richtingen,
nieuwe of ongebruikelijke combinaties
gemaakt

Idee(en) of oplossing deels
uitgewerkt

Idee(en) en oplossing zijn duidelijk,
begrijpelijk en aantrekkelijk uitgewerkt
via bijvoorbeeld tekeningen, verhalen,
prototypes, toneelstukken e.d.

Uitgeprobeerd en/of getest maar
laat in het proces of ontwerp niet
verbeterd naar aanleiding hiervan

Veel uitgeprobeerd en getest, op zoek
gegaan naar wat nog niet werkte,
hiervan geleerd en ontwerp verbeterd

Keuzes gemaakt, maar niet altijd
goed onderbouwd of te weinig
keuzes gemaakt

Ideeën en informatie geordend en
samengevoegd, eigen richting
ingeslagen en duidelijke onderbouwde
keuzes gemaakt

Ideeën ven elkaar of van anderen
gevraagd en gebruikt of oplossing
gedeeld

Ideeën van elkaar en van anderen, zoals
gebruikers en experts, gevraagd en
gebruikt en oplossing met anderen
gedeeld

Tip of top:
Denk alle kanten op
Eén of enkele ideeën
bedacht

Tip of top:
Breng ideeën tot leven
Idee(en) of oplossing zijn
niet uitgewerkt of
verhelderd

Tip of top:
Durf uit te proberen
Niet of nauwelijks
uitgeprobeerd of getest

Tip of top:
Bepaal je richting
Geen duidelijk overzicht
of eigen richting, niet of
nauwelijks keuzes
gemaakt

Tip of top:
Deel ideeën
Geen ideeën van
anderen gebruikt of
oplossing gedeeld

Tip of top:

Ontwerpvaardigheden door wetenschapsknooppunt TU Delft & ontwerpbureau Meeple

