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Instructies
De teams moeten aan de juryleden uitleggen wat zij in elk van de onderstaande criteria hebben bereikt.
Deze rubric moet worden ingevuld tijdens de presentatie van het innovatieproject.
De juryleden moeten op elke afzonderlijke regel één vakje aankruisen om aan te geven welk niveau het team heeft bereikt.
Als het team boven het niveau ‘Goed’ uitkomt, geef dan een korte uitleg in het vakje ‘Uitmuntend’.
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Leg uit waarom.

DEFINIËREN -

Het team heeft een duidelijk omschreven probleem dat goed is onderzocht

Probleem niet duidelijk
omschreven

Gedeeltelijk duidelijke
omschrijving van het probleem

Duidelijke omschrijving van
het probleem

Nauwelijks onderzoek

Gedeeltelijk onderzoek vanuit
meer dan één bron

Duidelijk, gedetailleerd
onderzoek vanuit
uiteenlopende bronnen

ONTWERPEN

- Het team bedacht onafhankelijk van elkaar innovatieve ideeën, voordat het team besloot welk idee het zou gaan ontwikkelen
en hiervoor een plan werd gemaakt.

Nauwelijks inclusie bij
selectieproces

Gedeeltelijke inclusie bij
selectieproces

Duidelijk inclusie bij
selectieproces

Nauwelijks aanwijzingen van
een effectief plan

Gedeeltelijke aanwijzingen
van een effectief plan

Duidelijke aanwijzingen van
een effectief plan

MAKEN

- Het team heeft een origineel idee ontwikkeld of voortgebouwd op een bestaand idee met een prototype model of tekening om de
oplossing weer te geven.

Minimale ontwikkeling van een
innovatieve oplossing

Gedeeltelijke ontwikkeling van
een innovatieve oplossing

Duidelijke ontwikkeling van
innovatieve oplossing

Model/tekening van oplossing
onduidelijk

Eenvoudig model of tekening
die helpt de oplossing te delen

Gedetailleerd model of tekening
die helpt de oplossing te delen

HERHALEN

- Het team deelde de ideeën, verzamelde feedback en verwerkte verbeteringen in de oplossing.

Nauwelijks delen van de
oplossing

Oplossing is gedeeld met
gebruiker OF deskundige

Oplossing is gedeeld met
gebruiker EN deskundige

Nauwelijks aanwijzingen van
verbeteringen in de oplossing

Gedeeltelijke aanwijzingen van
verbeteringen in de oplossing

Duidelijke aanwijzingen van
verbeteringen in de oplossing

Het team deelde een creatieve en doeltreffende presentatie van de gekozen oplossing en de impact daarvan op de
COMMUNICEREN - gebruikers.
Presentatie niet zo uitnodigend

Presentatie redelijk uitnodigend

Uitnodigende presentatie

Oplossing en mogelijke impact
op anderen onduidelijk

Oplossing en mogelijke impact
op anderen deels duidelijk

Oplossing en mogelijke impact
op anderen duidelijk

Feedback
Goed gedaan:
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