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Inleiding	
 

Thema	blok	2:	webshop	
In blok 2 leer je hoe je het gedrag van klanten van een webshop kunt analyseren. Dit doe je onder 
begeleiding van een opdrachtgever. Het hangt van de doelstellingen van de opdrachtgever af, 
waar je jouw analyse op gaat richten. Je kunt zo bijvoorbeeld de bezoekers van een webshop in 
doelgroepen indelen en daarmee de inhoud en presentatie van de webshop aanpassen. Ook kun 
je de verwachte waarde van een klant (Customer Lifetime Value) voorspellen en daarmee de 
webshop aanpassen op de klant. Veel van de grootste webshops en online dienstverleners in de 
wereld gebruiken deze technieken al; jij gaat met een Amsterdams bedrijf aan de slag om dit ook 
bij hen te implementeren. Hierbij ga je aan de slag met statistiek, machine learning en 
programmeren. Daarnaast let je ook op de (commerciële) doelstellingen die jouw opdrachtgever 
heeft. 

 

Manier	van	werken	
In elk blok doorloop je de elementen van het SMP-model, maar afhankelijk van het onderwerp en 
de kerntaken kan de focus op bepaalde onderdelen van het model liggen. Zo staan voor blok 2 de 
kerntaken produceren en distribueren centraal en ben je dus vooral bezig met deze kerntaken.  
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Programma	en	opbouw	

Het programma voor blok 2 is als volgt opgebouwd: 

 

Bootcamp	
Elk blok starten we de eerste twee lesweken met een Bootcamp waarin we aan de basiskennis en 
vaardigheden voor het aankomend blok gaan werken. De eerste dag van dit blok stellen de 
opdrachtgevers zich voor met een presentatie waarin zij hun bedrijf voorstellen en aangeven 
welke doelen zij willen bereiken door middel van een analyse van het publiek van hun webshop. 
De opdrachtgevers zijn Amsterdamse bedrijven met internationaal georiënteerde webshops. 
Denk hierbij aan: De 9 Straatjes, Run2Day, Filling Pieces, en Balr.1  

De rest van de dagen van de bootcamp krijg je les in de basiskennis die je voor deze opdrachten 
nodig hebt. De bootcamp is bedoeld om je zowel voor te bereiden op het uitvoeren van het 
project, maar ook om je te helpen kiezen welke rol je dit project op je wil nemen. 

In goed overleg met de opdrachtgevers, de coaches en vakdocenten kies je in welk projectteam 
en voor welke opdrachtgever je gaat werken.  

 

  

 

1 https://de9straatjes.nl/, https://www.run2day.nl/, https://www.fillingpieces.com/, 
https://www.balr.com/ . NB deze bedrijven zijn nog niet benaderd voor deze specifieke Ad, maar behoren 
wel tot het netwerk van de opleiding. Ze dienen hier (voorlopig) als voorbeeld van mogelijke 
opdrachtgevers. 
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Algemeen Produceren Distribueren en vermarkten 

1. IT Language basic 2. Statistiek en data-analyse 3. Doelgroepanalyse 

4. Programmeren met Python 5. Machine Learning en data-
analyse 

6. Data importeren en 
opschonen  

7. Introductie Scrum 8. Datavisualisatie 9. Jupyter Notebooks 

10. Het documenteren en 
delen van code 

11. Samenwerken en 
versiebeheer 

12. Github en Data 
Management 

13. Privacy: wetgeving  en 
ethiek 

14. Privacy en algoritmes 15. Dynamische content in 
webshops 

16. Gastcollege: (Iets over 
privacy) 

17. Privacy beschermende 
data-analyse 

18. Monitoren van 
automatische systemen 

Excursies Workshops (Online) Lessen 

    
   

Coaching	
Samen met jouw vaste coach start je ook dit blok weer met een POP-gesprek in de eerste 
lesweek. In dit eerste gesprek kijken we terug op afgelopen blokken, de ontwikkeling die je hebt 
gemaakt en waar je aankomend blok jezelf verder in wilt ontwikkelen. Ter voorbereiding op dit 
gesprek dien je alvast na te denken over de volgende vragen: 

● Waar sta ik nu als smart media professional? 
● Waar wil ik naartoe als smart media professional? 
● Welke rol ga ik aankomend blok innemen?  
● Wat zijn mijn leerdoelen voor aankomend blok? 
● Hoe ga ik mijn leerdoelen bereiken? 

In de lesweken na de Bootcamp heb je tweewekelijks een coachgesprek met je coach over jouw 
rol en de voortgang van jouw leerproces. Tijdens deze gesprekken staat het geven en ontvangen 
van feedback, feed forward en feedup centraal waarbij jouw wekelijkse input in Feedpulse het 
startpunt vormt voor het coachmoment.   

Workshops,	excursies	en	(online)	lessen	
Om jezelf te ontwikkelen als smartmediaprofessional bieden we excursies, workshops en (online) 
lessen aan gedurende het hele blok. Samen met je coach heb je besproken welke excursies, 
workshop- en lessenreeksen je gaat volgen om jouw leerdoelen te bereiken waarbij je wekelijks 
jouw progressie bijhoudt in Feedpulse. Sommige workshops en (online) lessen zullen na de 
Bootcamp doorlopen, maar daarnaast komen er ook aanvullende onderwerpen aan bod zoals: 
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schrijfvaardigheid, ethiek, digitale cultuur, projectmanagement en de inhoudelijke onderwerpen 
die je nodig hebt om binnen dit vakgebied te opereren. Kijk voor inspiratie van de onderwerpen 
van de lessen alvast naar de literatuurlijst.   
 

Project	
Na de Bootcamp worden de teams gevormd en krijg je een projectbegeleider toegewezen om 
jullie als team te begeleiden in het project. Elke week zit je samen met jouw team en de 
projectbegeleider om de verantwoording van gemaakte keuzes en methoden voor het project te 
bespreken. Daarnaast zijn er twee momenten waarop de samenwerking wordt geëvalueerd en 
twee momenten waarop de opdrachtgever feedback geeft op het beroepsproduct. De Bootcamp 
start bij de opdrachtgever en eindigt daar ook met een eindexpositie waarin alle teams het 
eindresultaat presenteren.  

Opdrachten	
De hoofdopdracht voor deze periode luidt: “Voer een data-analyse uit op de bezoekers van een 
webshop en pas de content van de webshop dynamisch aan, gebaseerd op deze analyse. ” Om 
deze opdracht succesvol te volbrengen maken jullie elke lesweek een tussenopdracht waarvan 
jullie het resultaat online publiceren. 

1. Debriefing		
Na de Bootcamp ben je aan een opdrachtgever gekoppeld.  Gebruik de informatie van de 
briefing van deze opdrachtgever om tot een debriefing te komen. De debriefing 
beantwoordt de volgende vragen: Wat is de essentie van de opdracht? Wat zijn de hoofd- 
en subdoelstellingen? Wat is het commerciële doelstelling die de opdrachtgever wil 
bereiken? Wat zijn de randvoorwaarden van de opdracht? Wat is de huidige en gewenste 
situatie? Hoe gaan jullie dit project aanpakken? Zijn er nog onduidelijkheden en hoe 
kunnen jullie daar duidelijkheid over creëren? Uiteindelijk gaat het erom dat jullie laten 
zien dat je de opdracht hebt begrepen.  

 

2. Data	verzamelen	en	eerste	data	karakterisatie	
De data die je nodig hebt, is niet altijd als een geheel beschikbaar. Vaak moet je uit 
verschillende bronnen de data verzamelen. Omdat dit data uit een ‘echt’ systeem is, zal je 
merken dat niet alles duidelijk beschreven is en dat de data soms incompleet is. Daarom 
is het belangrijk om de data zelf te analyseren en zelf te beschrijven, inclusief eventuele 
missende of op een andere manier incomplete data. Op de online projectpagina 
publiceer je jouw analyserapport. 
 

3. Verkennende	data-analyse	
 Gebruik statistiek en Machine Learning tools om de juiste informatie uit de data te 
krijgen om de doelstellingen van de opdrachtgever te bereiken. Met welke tools lukt het 
om de bezoekers van de webshop te karakteriseren? Publiceer jouw bevindingen in een 
rapport op de online projectpagina. 
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4. Gepersonaliseerde	content	
Bepaal hoe de webshop aangepast kan worden op de bezoeker, gebaseerd op jouw 
analyse. Het kan zijn dat je hiervoor met jouw opdrachtgever moet overleggen, of dat de 
briefing afdoende is geweest. Uiteindelijk schrijf je een voorstel voor de opdrachtgever en 
publiceer je dit op de projectpagina. 
 

5. Implementatie	van	gepersonaliseerde	content		
Implementeer een systeem waarin de webshop wordt aangepast aan de hand van 
karakteristieken van de bezoeker. Evalueer of dit voldoet aan de doelstellingen van de 
opdrachtgever. Publiceer een rapport op de projectpagina, waarin je jouw implementatie 
evalueert.  
 

6. Overdracht	
Uit de evaluatie van de vorige week komt waarschijnlijk een aantal (kleine) 
verbeterpunten. Voer deze verbeteringen uit. Zorg er hierna voor dat de online 
projectsite alle up-to-date code bevat. De documentatie op de projectpagina moet ook 
compleet en duidelijk zijn, zodat de opdrachtgever verder kan gaan met het werk dat jullie 
opgeleverd hebben. 
 

7. Eindpresentatie	
Bereid als groep een presentatie van 15 minuten voor de waarin jullie de volgende 
onderdelen presenteren aan de opdrachtgever tijdens de eindexpo: de opdracht 
(debriefing), de karakterisering van de data, de resultaten van jouw analyse, en de 
gepersonaliseerde content die gegenereerd wordt. Evalueer de effectiviteit van jouw 
oplossing. Vergeet niet om datavisualisatie toe te passen om het geheel te illustreren. 
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Overzicht	programma		
 

 Coaching Project  (tussen)opdrachten* 

Lesweek 1 Bootcamp POP gesprek   

Lesweek 2 Bootcamp  Teambuilding  

Lesweek 3 Coachgesprek Projectcoaching Debriefing 

Lesweek 4  Projectcoaching Data verzamelen 

Lesweek 5 Coachgesprek 360 graden peer 
review 

Verkennende analyse 

Lesweek 6  Product demo Gepersonaliseerde 
content 

Lesweek 7 Coachgesprek Projectcoaching Implementatie 

Lesweek 8  Projectcoaching Overdracht 

Lesweek 9 Coachgesprek Projectcoaching Eindpresentatie 

Lesweek 10 Gesprek over eventuele reparatieopdracht 

 

*De deadline voor de tussenopdrachten is aan het einde van de lesweek op vrijdag 17:00 uur. 
Lever de tussenopdrachten in op de modulepagina van BrightSpace.  
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Toetsing	
In dit blok maak je machine learning concept voor een grote webshop. Deze opdracht wordt 

afgerond door middel van een portfolio met bewijsstukken van het proces en daarnaast jouw 

feedback uit de digitale leeromgeving. De coach en projectbegeleider beoordelen jouw portfolio 

en de feedback. 

Gedurende het hele project heb je coachingsgesprekken (POP-gesprekken) en projectcoaching. 

Hier krijg je feedback van de coach en projectbegeleider. Deze feedback bestaat uit zogenaamde 

feedback over de resultaten die je hebt laten zien, feed-up op de doelen die je jezelf hebt gesteld 

en feedforward op de volgende stap om dichter bij de (door jou) gestelde doelen te komen. De 

feedback zal gegeven worden aan de hand van gedragsindicatoren, uitgewerkt in gedragscriteria, 

zie het Formulier Machine learning concept voor grote webshop (bijlage 1). Zo heb je altijd een 

goed idee van hoe je ervoor staat en wat je moet doen om de einddoelen te halen. 

Beoordeling	
In een beoordelingsvergadering tussen de projectbegeleider en de coach worden jouw portfolio 

en feedback beoordeeld. 

Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen:  

● de verschillende rapporten die je hebt geschreven 

● het voorstel dat je hebt geschreven voor de opdrachtgever 

● andere beroepsproducten die je gemaakt hebt tijdens dit blok 

● jouw persoonlijk ontwikkelplan    

● jouw reflectie op het leertraject 

Naast het portfolio word je ook beoordeeld aan de hand van de volgende informatie uit de 

digitale leeromgeving: 

● peerfeedback   

● feedback van de projectbegeleider en/of coach  

● feedback van de experts  

De beoordeling gebeurt op basis van de vooraf benoemde gedragsindicatoren, uitgewerkt in 

gedragscriteria (zie bijlage 1).  

Het resultaat van de beoordelingsvergadering wordt door de coach in een afsluitend 

ontwikkelgesprek met jou besproken. Je krijgt dan ook ontwikkeltips voor het volgende blok; dit 

vormt de input voor jouw nieuwe POP. 

Je bent geslaagd als het cijfer minimaal een 5,5 is. Mocht je een onvoldoende beoordeling hebben 

gekregen in de beoordelingsvergadering, dan hoor je in het afsluitend ontwikkelgesprek hoe je dit 

kan repareren. 
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Reparatie	
Een onvoldoende beoordeling kan hersteld worden door middel van een reparatieopdracht. Een 

reparatieopdracht is een op maat gemaakte afspraak op basis van de tekortkoming die in de 

beoordelingsvergadering is gebleken. Deze opdracht dient binnen een afgesproken termijn 

afgerond te worden. De beoordeling is een keer per studiejaar te herkansen.   
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Toetsvormen	
Toets Leidt tot  Toetsvorm Beoordelingscriteria EC Beoordeling 

door  
Beoordelings-
maat 

Opdracht 

  

Gevarieerde 
uitwerking van 
het 
beroepsproduct, 
machine learning 
concept voor een 
grote webshop 

  

Portfolio 

  

Gedragsindicatoren 
met bijbehorende 
gedragscriteria 
(rubrics, zie bijlage 1) 

15 2 aangewezen 
examinatoren  

Geheel cijfer  
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Leerresultaten	
 

Aan het eind van de module heb jij het volgende geleerd: 

Jij als smart media production professional gebruikt machine learning om gepersonaliseerde 
content te distribueren en vermarkten. Hij test en valideert het concept en houdt hierbij rekening 
met de wensen van de klant en de commerciële doelen van de organisatie.  

Dit leerresultaat wordt beoordeeld aan de hand van de vijf gedragsindicatoren voor het associate 
degree-niveau: methodisch handelen, samenwerken, communiceren, probleemoplossend 
vermogen en lerend vermogen. Bij elke gedragsindicator is een aantal criteria geformuleerd die 
beschrijven hoe er wordt beoordeeld. Deze gedragsindicatoren zijn afgestemd op de wensen van 
het werkveld.  

 

Methodisch handelen  

MH1.1: lost een eenvoudig beroepsvraagstuk op systematische en iteratieve wijze op  

MH2.1: formuleert conclusies en mogelijke oplossingsrichtingen aan de hand van desk- en 
fieldresearch  

MH3.1: maakt onder begeleiding een afweging tussen de impact van de opkomende 
technologieën 

MH4.1: maakt onder begeleiding een planning  

Probleemoplossend vermogen 

PV1.1: stelt vragen om een eenvoudig vraagstuk te verhelderen  

PV2.1: gebruikt een aangedragen technologie en relevante data 

PV3.1: houdt bij het selecteren en uitvoeren van oplossingsrichtingen rekening met belangen en 
draagvlak van stakeholders en de richtlijnen van de opdrachtgever en doet dat onder begeleiding 

PV4.1: toont creativiteit door bestaande ideeën in een nieuwe context te gebruiken 

Samenwerken  

S1.1: kan de waarde van het eigen aandeel aan het eindresultaat benoemen 

S2.1: kiest een eigen rol en handelt volgens deze rol  

S3.1: stemt onder begeleiding regelmatig af met peers, docenten en een beperkt aantal experts 

S4.1: spreekt de ‘taal’ van stakeholders en kan onder begeleiding de verschillende wensen en 
eisen vertalen in (technologische) oplossingen 

Communiceren  
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C1.1: presenteert een idee, concept of product op passende en overtuigende wijze met een 
passend medium en passende content  

C2.1: rapporteert op passende wijze met gebruik van internationale vaktaal en -methodieken 

C3.1: past taalgebruik en manier van communiceren aan de stakeholders aan 

C4.1: kan onder begeleiding peerfeedback geven en ontvangen op het uitvoeren van taken 

Lerend vermogen  

LV1.1: ontwikkelt kritisch vermogen en kwaliteitsbesef ten aanzien van het leren en handelen en 
kan onder begeleiding succescriteria daarvoor formuleren en toepassen 

LV2.1: vraagt op aanwijzing en onder begeleiding feedback en feedforward op het eigen handelen 
en presteren. 

LV3.1: stelt onder begeleiding nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor zichzelf 

LV4.1: benoemt onder begeleiding hoe hij zich verhoudt tot een aantal nieuwe opkomende 
technologieën en herkent daaraan verbonden ethische aspecten 

LV5.1: toont aanpassingsvermogen en nieuwsgierigheid 
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Taalnorm en plagiaat 
 

Alle docenten beoordelen je werk op zowel inhoud (heb je voldaan aan de opdracht?) als vorm 

(dus: hoe je de tekst hebt geschreven). Voor de vorm krijg je niet altijd specifiek punten 

toegekend, maar je taalverzorging moet wel voldoende zijn. Daarvoor hanteren we binnen onze 

opleiding een zogenoemde taalnorm. We kijken daarbij naar zowel zinsbouw en stijl als naar 

(werkwoord)spelling op woordniveau. Fouten in zinsbouw en stijl noemen we fouten van het type 

1, tekortkomingen in (werkwoord)spelling op woordniveau noemen we fouten van het type 2.  

Je haalt de taalnorm als je zowel bij type 1 als 2 een voldoende hebt. Heb je een onvoldoende 

voor schrijfvaardigheid, dan is je werk op voorhand onvoldoende, los van de inhoud. Je werk 

voldoet dan niet aan de ‘taalnorm’. Je moet zorgen dat je je tekst verbetert op basis van de 

opmerkingen van de docent. 

Uitgebreidere uitleg over de taalnorm en over de vraag wanneer een tekst qua taal voldoende of 

onvoldoende is vind je in het document Taalnorm bij schriftelijk werk in de AZ-lijst. 

Waarom we dit doen 

We doen dit niet om jullie dwars te zitten, maar om de kwaliteit van jullie werk te verhogen. De 

faculteit krijgt van stagebedrijven vaak lof toegezwaaid voor het enthousiasme van onze 

studenten, maar we horen ook dat studenten nog veel stijl- en spelfouten maken en dat hun 

woordenschat vaak te beperkt is. Werken als smartmediaprofessional is voor veel mensen een 

aanlokkelijk perspectief, dus de concurrentie is zwaar. Studenten die goed zijn in taal, hebben 

meer kans op een goede baan. 

Plagiaat 

Je maakt je schuldig aan plagiaat wanneer je werk van iemand anders presenteert alsof het van 

jou is. In het onderwijs komen twee vormen van plagiaat voor: citeren zonder bronvermelding en 

werk van een medestudent als je eigen werk inleveren. 

Citeren zonder bronvermelding 

In dit geval citeert een student uit publicaties (rapporten, artikelen, naslagwerken, websites) 

zonder adequate bronvermelding. Het kan daarbij gaan om beelden of letterlijke citaten, maar 

ook als je beelden van anderen zelf verder bewerkt, of opvattingen van iemand of 

onderzoeksresultaten in je eigen woorden samenvat, moet duidelijk zijn dat het (oorspronkelijke) 

werk van iemand anders afkomstig is. 

De grenzen van deze vorm van plagiaat zijn niet altijd scherp te trekken. Als iets algemeen bekend 

is, dan hoef je dat niet aan een bron toe te schrijven. Voorbeeld: je hoeft niet naar een 

naslagwerk te verwijzen als je schrijft dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is. Maar dat De 

Zonnebloemen niet van jou zijn, maar van Vincent van Gogh is wél iets dat je moet vermelden. 

Ook al weet ‘iedereen’ dit en geldt voor beeld dat het zeventig jaar na het overlijden van de 

maker rechtenvrij is, je moet aan naams/bronvermelding doen. Kortom: speel op zeker en 

vermeld altijd de bron. Of raadpleeg een docent als je er niet uitkomt.  
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Voor de manier waarop je bronnen in teksten vermeldt, kun je diverse bronnen raadplegen die je 

in de propedeuse voorbij hebt zien komen. We hanteren op onze opleiding de zogenoemde APA-

stijl: http://www.apastyle.org/index.aspx. Een Nederlandse samenvatting vind je hier: 

https://www.auteursrechten.nl/binaries/content/assets/subsites-

diensten/auteursrechten/surf_de-apa-richtlijnen-uitgelegd.pdf  

Werk van een medestudent als je eigen werk inleveren 

In dit geval van plagiaat gaat het om werk dat door een andere student is gemaakt dan de student 

die het ingeleverd heeft. Het komt voor dat studentenwerk inleveren van een medestudent uit 

een andere groep, een ander jaar of een andere opleiding, in de hoop dat de betrokken docent 

het niet merkt. Zelfs als dat inleveren met toestemming van die andere student gebeurt, is er 

sprake van plagiaat. Immers, de student presenteert werk van iemand anders alsof het van 

hemzelf is. 

Maatregelen 

In de beroepspraktijk wordt plagiaat als een ernstig vergrijp gezien. Vandaar dat we als opleiding 

ook controleren op plagiaat met een zogenoemde plagiaatscanner. Als je docent constateert dat 

er in jouw werk sprake is van identieke of vrijwel identieke uitwerkingen, dan wordt dat 

beschouwd als plagiaat en volgt melding bij de examencommissie. Je hebt dan op voorhand een 

onvoldoende en de examencommissie zal zich beraden op sancties. De afgelopen jaren zijn al 

diverse studenten die zich schuldig maakten aan plagiaat gedurende een bepaalde periode 

uitgesloten van toetsen. Bezondig je dus nooit aan plagiaat of het meewerken aan plagiaat! 
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Literatuur 
 

Het volgende materiaal wordt gebruikt bij het maken van de opdracht:  

Volgt 

 

Daarnaast vind je op Brightspace (verwijzingen naar) artikelen, video’s en overig studiemateriaal.  

 

 

 

 

 



Studiehandleiding blok 2 2022-2023, Ad Smart Media Production, Hogeschool van Amsterdam    17 

 

Bijlage 1: Formulier Beoordeling Machine learning concept 

Beoordeling Beoordeling  Machine learning concept 

Naam:  Docent:  

Studentnr:  Datum:  

  Evt. 
reparatie:  

 

Minimumeisen beoordeling Eerste 
kans Na Reparatie 

A1 Er is voldoende variatie aan beroepsproducten, uit individueel en door 
samenwerking uitgevoerde leertaken.  

Ja / Nee Ja / Nee 

A2 Er is voldoende feedback van de betreffende periode beschikbaar in de digitale 
leeromgeving. 

Ja / Nee Ja / Nee 

A3 Er is een ontwikkelplan en een reflectieverslag aanwezig. Ja / Nee Ja / Nee 

A4 Je voldoet aan de rapportage-normen van de AD-opleiding (taal, 
bronvermelding, etc.) 

Ja / Nee Ja / Nee 

 

 
Onvoldoende 

 
Voldoende (6, 7) 

 
Goed (8, 9) 

 
Excellent (10) 

 
Score 

 

Methodisch handelen: 

MH1.1: lost een eenvoudig 

Methodisch handelen: 

MH1.1+: lost zelfstandig een 

Methodisch handelen: 

MH1.1++: lost een complexer  

Methodisch handelen: 
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beroepsvraagstuk op systematische en 
iteratieve wijze op  

MH2.1: formuleert conclusies en 
mogelijke oplossingsrichtingen aan de 
hand van desk- en fieldresearch 

MH3.1: maakt onder begeleiding een 
afweging tussen de impact van de 
opkomende technologieën 

MH4.1: maakt onder begeleiding een 
planning 

eenvoudig beroepsvraagstuk op 
systematische en iteratieve wijze op     

MH2.1+: formuleert zelfstandig 
conclusies en mogelijke 
oplossingsrichtingen aan de hand 
van desk- en fieldresearch 

 
MH3.1+: maakt zelfstandig een 
afweging tussen de impact van de 
opkomende technologieën 

MH4.1+: maakt zelfstandig een 
planning, stelt doelen op en 
bewaakt de voortgang van de 
kwaliteit van de resultaten 

beroepsvraagstuk op systematische en 
iteratieve wijze op     

MH2.1++: formuleert relevante conclusies 
en mogelijke oplossingsrichtingen aan de 
desk- en fieldresearch  

MH3.1++: maakt zelfstandig een helder 
beschreven afweging tussen de impact 
van de opkomende technologieën 

MH4.1++: maakt zelfstandig een planning, 
stelt heldere doelen op en bewaakt de 
voortgang van de kwaliteit van de 
resultaten. 

 Docent Feedback Docent Feedback Docent Feedback  

 

Probleemoplossend vermogen: 

PV1.1: stelt vragen om een eenvoudig 
vraagstuk te verhelderen 

PV2.1: gebruikt een aangedragen 
technologie en relevante data  

PV3.1: houdt bij het selecteren en 
uitvoeren van oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend vermogen: 

PV1.1+: stelt originele vragen om 
een vraagstuk te verhelderen  

PV2.1+: gebruikt opkomende 
technologieën en relevante data   
 
PV3.1+: houdt bij het selecteren en 
uitvoeren van oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend vermogen: 

PV1.1++: stelt vragen om een complexer 
vraagstuk te verhelderen en af te bakenen   

PV2.1++: kiest uit meerdere aangedragen 
technologieën en relevante data 
 
PV3.1++: houdt bij het selecteren en 
uitvoeren van oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend 
vermogen: 
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rekening met belangen en draagvlak van 
stakeholders en de richtlijnen van de 
opdrachtgever en doet dat onder 
begeleiding 

PV4.1: toont creativiteit door bestaande 
ideeën in een nieuwe context te 
gebruiken 

zelfstandig rekening met belangen 
en draagvlak van stakeholders en de 
richtlijnen van de opdrachtgever 

PV4.1+: toont zelfstandig creativiteit 
door bestaande ideeën in een 
nieuwe context te gebruiken  

rekening met belangen en draagvlak van 
stakeholders en de visie, strategie en 
richtlijnen van de opdrachtgever en doet 
dat waar nodig onder begeleiding  

PV4.1++: toont creativiteit door bestaande 
ideeën met elkaar te combineren  

 Docent Feedback Docent Feedback Docent Feedback  

 

 

Samenwerken: 
S1.1: kan onder begeleiding de waarde 
van het eigen aandeel en de eigen 
bijdrage aan het eindresultaat benoemen 
   

S2.1: kiest een eigen rol en handelt 
volgens deze rol 
 

S3.1: stemt onder begeleiding regelmatig 
af met peers, docenten en een beperkt 
aantal experts 
 

S4.1: spreekt de ‘taal’ van stakeholders en 
kan onder begeleiding de verschillende 
wensen en eisen te vertalen in 
(technologische) oplossingen 

Samenwerken: 
S1.1+: kan proactief de waarde van 
het eigen aandeel en de eigen 
bijdrage aan het eindresultaat 
benoemen   

S2.1+: formuleert onder begeleiding 
een eigen rol en functie en handelt 
volgens beide 
 
S3.1+: stemt onder begeleiding waar 
nodig regelmatig af met peers, 
docenten en een beperkt aantal 
experts 
 
S4.1+: spreekt de ‘taal’ van 
stakeholders en kan onder 

Samenwerken: 

S1.1++: kan de waarde van het eigen 
aandeel en de eigen bijdrage aan het 
eindresultaat benoemen  

S2.1++: formuleert onder begeleiding een 
eigen rol en functie en handelt volgens 
beide  

S3.1++: stemt deels zelfstandig regelmatig 
af met met  peers, docenten en een 
beperkt aantal experts 
  
S4.1++: spreekt de ‘taal’ van stakeholders 
en opereert onder begeleiding als 
verbinder door de verschillende wensen 
en eisen te vertalen in (technologische) 

Samenwerken: 
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 begeleiding waar nodig de 
verschillende wensen en eisen te 
vertalen in (technologische) 
oplossingen 

oplossingen 

 

 

 

 

 

 

Communiceren: 

C1.1: presenteert een idee, concept of 
product op passende, overtuigende en 
creatieve wijze met een passend medium 
en passende content  

C2.1: rapporteert en beargumenteert op 
passende wijze met gebruik van 
internationale vaktaal en -methodieken 

C3.1: past taalgebruik en manier van 
communiceren aan de stakeholders aan 

C4.1: kan onder begeleiding  zelfstandig 
peerfeedback geven en ontvangen op het 
handelen 

 

Communiceren: 

C1.1+: presenteert een idee, 
concept of product op passende, 
overtuigende en creatieve wijze met 
een passend medium en passende 
content 

C2.1+: rapporteert en 
beargumenteert op passende wijze 
met gebruik van internationale 
vaktaal en -methodieken 

C3.1+: past taalgebruik en manier 
van communiceren aan de 
stakeholders aan 

C4.1+: kan deels zelfstandig 
peerfeedback geven en ontvangen 
op het professioneel handelen 

 

 

 

 

Communiceren: 

C1.1++: presenteert een idee, concept of 
product op passende, overtuigende en 
creatieve wijze met een passend medium 
en passende content   
 
C2.1++: rapporteert en beargumenteert 
op goede  wijze met gebruik van 
internationale vaktaal en -methodieken 
 
C3.1++: past taalgebruik en manier van 
communiceren aan de stakeholders aan 
 
 C4.1++: kan deels zelfstandig 
peerfeedback geven en ontvangen op het 
handelen 

 

Communiceren: 
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 Docent Feedback Docent Feedback Docent Feedback  

 

Lerend vermogen: 
LV1.1: ontwikkelt kritisch vermogen en 
kwaliteitsbesef ten aanzien van het leren 
en handelen en kan onder begeleiding 
succescriteria daarvoor formuleren en 
toepassen  
 
LV2.1: vraagt op aanwijzing en onder 
begeleiding feedback en feedforward op 
het eigen handelen en presteren.  
 
LV3.1: stelt onder begeleiding nieuwe 
leer- en ontwikkeldoelen voor zichzelf  
 
LV4.1: benoemt onder begeleiding hoe hij 
zich verhoudt tot een aantal nieuwe 
opkomende technologieën en herkent 
daaraan verbonden ethische aspecten  
 
LV5.1: toont aanpassingsvermogen en 
nieuwsgierigheid 

 

 

Lerend vermogen: 
LV1.1+: is kritisch en 
kwaliteitsbewust ten aanzien van 
het leren en handelen en kan deels 
zelfstandig succescriteria daarvoor 
formuleren en toepassen  
 

LV2.1+: vraagt deels zelfstandig 
feedback en feedforward op het 
eigen handelen en presteren.  
 

LV3.1+: stelt deels zelfstandig 
nieuwe leer- en ontwikkeldoelen 
voor zichzelf  

 

LV4.1+: benoemt deels zelfstandig 
hoe hij zich verhoudt tot nieuwe 
opkomende technologieën en is zich 
bewust van de ethische impact   

 

LV5.1+: toont aanpassingsvermogen 
en nieuwsgierigheid 

 

Lerend vermogen: 
LV1.1++: is kritisch en kwaliteitsbewust 
ten aanzien van het leren en handelen en 
kan deels zelfstandig succescriteria 
daarvoor formuleren en toepassen  
 
LV2.1++: vraagt deels zelfstandig feedback 
en feedforward op het eigen handelen en 
presteren.  
 
LV3.1++: stelt deels zelfstandig nieuwe 
leer- en ontwikkeldoelen voor zichzelf  
 
LV4.1++: benoemt deels zelfstandig hoe 
hij zich verhoudt tot nieuwe opkomende 
technologieën en is zich bewust van de 
ethische impact   
 
LV5.1++: toont aanpassingsvermogen en 
nieuwsgierigheid 

Lerend vermogen: 
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 Docent Feedback Docent Feedback Docent Feedback  
 

 

Cijfer Beoordeling Beoordeling Na Reparatie 

Tel toegekende punten uit de kolom ‘Score’ op en deel het totaal door 10. 

Puntenverdeling: voor elk gedragscriterium 11 punten te geven (5 x 11 = 55 à cijfer 5,5) voor 
goed elk maximaal 16 punten (totaal 80) en voor excellent maximaal elk 20 punten (totaal 
100). Bij onvoldoende: duidelijk afspraken t.b.v. reparatie op achterzijde beschrijven! 

 

 
 

 

 

Advies 

Wat is het niveau van de student in relatie tot het te behalen leerresultaat? 

Op welke gedragscriteria loopt de student voor? 

Welke gedragscriteria zijn aandachtspunten voor de student? 

 

Afspraken t.b.v. reparatie 
Wat moet gerepareerd worden om een voldoende te halen. 

Toelichting reparatie 
Zijn gevraagde onderdelen gerepareerd? 
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