
Teamnummer: Teamnaam: Naam school: Jurypanel:

Beginnend Voldoende Goed Uitmuntend

Het team heeft geen vooronderzoek 

gedaan.

Het team heeft beperkt 

vooronderzoek gedaan.

Voldoende onderzoek en analyse 

door het team.

Uitgebreid vooronderzoek en 

analyse door het team.

Het is niet duidelijk welke 

afwegingen zijn gemaakt in het 

ontwerpproces.

Het is deels duidelijk welke 

afwegingen zijn gemaakt in het 

ontwerpproces.

Het ontwerpproces is grotendeels 

goed uitgebeeld.

Duidelijk zichtbaar hoe het 

ontwerpproces is aangepakt en 

welke afwegingen daarbij zijn 

gemaakt.

Probleem en oplossing zijn niet 

uitgewerkt.

Probleem en oplossing zijn beperkt 

uitgewerkt.

Probleem en oplossing zijn 

uitgewerkt.

Probleem en oplossing zijn zeer 

uitgebreid uitgewerkt.

Er is geen duidelijk zichtbaar 

leerproces, de leerlingen kunnen 

niet aangeven wat de volgende keer 

beter kan.

Het leerproces is nauwelijks 

zichtbaar, de leerlingen kunnen 

moeilijk aangeven wat de volgende 

keer beter kan.

Het leerproces is grotendeels goed 

doorlopen, er is een goed 

eindproduct afgeleverd.

Het leerproces is op een goede 

wijze doorlopen, de leerlingen 

geven aan wat goed ging en wat 

beter kan.

De posterpresentatie is 

onoverzichtelijk, de boodschap is 

niet duidelijk.

De posterpresentatie is redelijk 

overzichtelijk, de boodschap is een 

beetje duidelijk.

De posterpresentatie is 

overzichtelijk, de boodschap is voor 

het grootste deel duidelijk.

De posterpresentatie is zeer 

overzichtelijk, de kern van de 

boodschap springt eruit.

Weinig uitnodigend OF weinig 

fantasie.
Uitnodigend OF fantasievol. Uitnodigend EN fantasievol.

Zeer uitnodigend EN zeer 

fantasievol.

Opmerkingen:

Tops: Tips:

Juryformulier Eureka!Cup Proces

Kwaliteit vooronderzoek: de mate waarin vooronderzoek is gedaan.

Afwegingen ontwerpproces: de poster laat zien welke afwegingen er zijn gemaakt in het ontwerpproces.

Uitwerking probleem en oplossing: de poster laat zien hoe het probleem en de oplossing zijn uitgewerkt.

Overzichtelijkheid poster: de poster is op een duidelijke en logische manier ingedeeld (in tekstblokken, 

ondersteunde illustraties, foto's, schema's, etc.). De indeling van de poster moet zo zijn dat de boodschap snel 

duidelijk wordt.

Creativiteit poster: fantasie gebruikt om de presentatie op te zetten en uit te beelden (draagt de poster een 

originele titel? Creatieve lay-out? Bijzondere aanpak van het onderwerp? De poster ziet er aantrekkelijk uit en 

nodigt uit tot lezen.

Leerproces: het is duidelijk wat de teamleden hebben geleerd en wat ze een volgende keer anders zouden doen 

ten aanzien van het proces.


