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HET HUIS VAN DE TOEKOMST     

Teamnummer Teamnaam Naam school Plaats 

        

Jurypanel Leerlingen 
  

 

Overtreding regels Geconstateerd 

De meegebrachte producten zijn niet of niet helemaal zelfgemaakt.  
Volwassen begeleiders helpen de kinderen tijdens de demonstratie.   

 
 
 

 Beginnend Ontwikkelend Bedreven 
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Onderzoek                                                                                                                       De balk bij elke titel biedt ruimte voor opmerkingen. 

Het team heeft geen goede 
onderzoeksvraag. Het antwoord is 
niet gevonden, doordat er nauwelijks 
proeven en bronnen gebruikt zijn. 

Het team heeft een redelijk goede 
onderzoeksvraag. Het antwoord is 
gebaseerd op enkele proeven en één 
soort bronnen. 

Het team heeft een goede 
onderzoeksvraag. Het antwoord is 
gebaseerd op meerdere proeven en 
meerdere soorten bronnen. 

Proces 

Het team heeft het proces niet in 
stappen doorlopen en de keuzes zijn 
niet erg duidelijk. 

Het team heeft het proces 
stapsgewijs doorlopen en de keuzes 
zijn redelijk duidelijk. 

Het team heeft het proces 
gestructureerd doorlopen, met 
duidelijke keuzes. 

Teamwork 
 

Het team benoemt niet wat goed ging 
en wat ze kunnen verbeteren. Het 
team toont weinig plezier en 
saamhorigheid. 

Het team benoemt wat goed ging en 
wat ze kunnen verbeteren. Het team 
toont plezier en saamhorigheid. 

Het team benoemt duidelijk wat goed 
ging en wat ze kunnen verbeteren. 
Het team toont veel plezier en 
saamhorigheid. 

Presentatie m.b.v. poster 

De leerlingen vertellen niet erg 
duidelijk, ze hebben geen duidelijk 
antwoord op vragen. 

De leerlingen vertellen redelijk 
duidelijk, ze geven redelijk duidelijk 
antwoord op vragen. 

De leerlingen vertellen duidelijk, ze 
beantwoorden de vragen duidelijk. 

Het proces is niet duidelijk 
weergegeven. 

Het proces is redelijk duidelijk 
weergegeven. 

Het proces is duidelijk weergegeven. 

De poster is zodanig vormgegeven, 
dat de inhoud niet duidelijk 
overkomt. 

De poster is zodanig vormgegeven dat 
de inhoud redelijk duidelijk overkomt. 

De poster is zodanig vormgegeven, 
zodat de inhoud duidelijk overkomt. 
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Creativiteit 

Het product is weinig uitnodigend en 
weinig fantasievol. 

Het product is uitnodigend en 
fantasievol. 

Het product is zeer uitnodigend en 
zeer fantasievol. 

Innovativiteit 
 

Het product toont een bestaande 
oplossing en bestaande toepassing. 

Het product toont een redelijk 
originele oplossing en toepassing. 

Het product toont een zeer originele 
oplossing en toepassing. 

 

Nominatie voor: Procesprijs Productprijs Juryprijs 

 

Op de volgende pagina staat uitleg over de gang van zaken op het evenement.
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Praktische zaken 

De school neemt mee:
• Een of meerdere, door de leerlingen gemaakte producten. 
• Materialen t.b.v. eventuele reparatie van schade door vervoer (plakband, schaar, e.d.). 
• Posterverslag van het onderzoeks- en ontwerpproces. 

De organisatie zorgt voor:
• Teamtafel (L90 x B60 x H72) voor de presentatie van het product en de poster. 

 
Jurering

De teams kunnen bij hun teamtafel alles klaarzetten en eventuele schade door vervoer repareren. 

 De juryleden komen bij elk team langs. 
• De leerlingen vertellen aan de hand van hun posterverslag over het onderzoeks- en ontwerpproces: wat 

hebben ze gedaan in de voorbereiding op school. Hiervoor krijgt het team 5 minuten. 
•  Daarna laten zij hun product aan de jury zien en demonsteren zij de werking. Ook hiervoor krijgt het team 

5 minuten.
•  Begeleiders mogen leerlingen helpen met het klaarzetten van materialen, maar zij moeten zich daarna 

terugtrekken. Doen zij dit niet, dan wordt het team gediskwalificeerd.

Welke prijzen zijn er? 
• De procesprijs voor het beste onderzoek- en ontwerpproces. 
• De productprijs voor het meest innovatieve product.
• De juryprijs voor opvallende zaken, die een team laat zien, bijvoorbeeld teamwork of creativiteit
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