
Klas 1 Klas 2 Klas 3 4V 4HV+5V 5H+6V

PRODUCT Eindproduct (digitaal of fysiek product, maquette of prototype) / voor onderzoeksopdracht, zie "rapport"
Creativiteit en innovativiteit van ontwerp / wetenschappelijke diepgang van onderzoek
Werkt het volledig?
Is het wat de opdrachtgever wilde?
Hoe goed en mooi is het afgewerkt?

PRODUCT Rapport
Algemene onderdelen rapporten (voor specifiek inhoudelijk deel)
Voorpagina
Informatiepagina (contactgegevens opdrachtgever, link naar groepswebsite)
Voorwoord
Samenvatting
Inhoudsopgave (en paginanummers in rapport)
Inleiding
Opdrachtgever (beschrijving bedrijf en contactpersoon)
Opdracht (leg uit wat de opdracht is)
Probleemstelling
Vooronderzoek
Specifieke Inhoudelijke onderdelen opdracht voor rapporten
Plan van aanpak (PvA) Eindrapport ontwerpproject Eindrapport onderzoeksproject 
Deliverables Programma van eisen Onderzoeksvragen
Planning en taakverdeling Ideeën Literatuuronderzoek

Concepten + conceptkeuze Onderzoeksopzet/methoden
Uitwerking en materialisatie Resultaten
Iteraties en optimalisatie Conclusie
Presentatie eindproduct Discussie
Evaluatie eindproduct
Conclusie
Aanbevelingen Aanbevelingen
Nawoord Nawoord

Algemene onderdelen rapporten (na specifiek inhoudelijk deel)
Literatuurlijst
Bijlagen
Verzorging rapport algemeen (lay-out en taalgebruik)

PRODUCT Eindpresentatie
Live presentatieskills (stemvolume, intonatie, lichaamstaal, er zeker staan, enz.)
Logisch verhaal en opbouw
Gebruik en kwaliteit van ondersteunende middelen (powerpoint, film, enz.)

PROCES Planning & Organisatie
Het maken en volgen van een eigen planning
Het halen van deadlines
Het op eigen kracht vinden van een opdrachtgever

PROCES Communicatie
Update van voortgang en vragen van feedback richting teamleden
Update van voortgang en vragen van feedback richting docent
Update van voortgang en vragen van feedback richting opdrachtgever
Snel reageren op mail in het algemeen
Herinneringen sturen bij uitblijven van antwoord van opdrachtgevers
Afwezig- en ziekmelden richting teamleden en opdrachtgever

PROCES Zelfgestuurde individuele ontwikkeling
Portfolio (up-to-date, alle projecten aanwezig, logische menustructuur, lay-out)
POP (start, tussenevalutie en eindevaluatie)
Omgaan met en verwerken van feedback van coachend docent

PROCES Werkhouding
Werkhouding en gedrag in fysieke- of online les
Productiviteit en groepsbijdrage (impact)
Motivatie
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In klas 1, 2, 3 worden de onderdelen
van de opdracht van de opdracht-
gever als leidraad gebruikt voor de
inhoud van het rapport
(afgezien van het minikeuzeproject in 
de 3e klas)

Technasium Curriculum 2021-2022
Ontwikkeling van vaardigheden per leerjaar

De gekleurde blokken geven aan voor onderstaand overzicht:

• Waar we op coachen Let op: dit overzicht
is een leidraad en

niet allesomvattend

Legenda
kleurcodes >

wordt nog niet verwacht, komt later
• Welke vaardigheden leerlingen ontwikkelen wordt actief op gecoacht
• Waar we op beoordelen wordt als vanzelfsprekend geacht


