
 
 

Beoordeling AFstudeerproject Informatica door het projectteam (80 klokuren per teamlid)   
  
Naam Team: ____________________________  Project: ______________________________  

  
1*(projectleider)________________________________  klas:   _______   Projectcijfer: ______ (haal op bij D)  
  
2 __________________________________________  klas:   _______   Projectcijfer: ______ (haal op bij D)   
  
3 __________________________________________  klas:   _______   Projectcijfer: ______ (haal op bij D)  
  
4 __________________________________________  klas:   _______   Projectcijfer: ______ (haal op bij D)  
(* teamleider)  
                  Gemiddelde Projectcijfers: _________  
A Productcijfer [bewaar kopieën/backups van de producten gedurende project voor jezelf – er kan om gevraagd worden] 

     

1 Zijn alle onderdelen uit het afstudeerproject in goede staat opgeleverd en  

   werken alle onderdelen naar behoren? (tevreden opdrachtgever?)     ______________* (vul ja of nee in)  

2 Is de projectmap/het verslag compleet en van voldoende omvang?  

   (definitie, mijlpalenschema, plan van aanpak, waterval, prince-2, verslagen,  

    ontwerpen, documenten, tijdregs, evaluatie, logboek, beoordelingsformulier)?  ______________* (vul ja of nee in)  

3 Bevatten de presentatie-laptops alle documenten, uitwerkingen, games,  

   dynamische website, PowerPointPres. enz. én zijn ze overzichtelijk gerangschikt?   ______________* (vul ja of nee in)  

4 Is het verslag inhoudelijk en qua vormgeving in orde en op niveau?  

   (titelblad, inhoudsopgave, inleiding, kop- en voettekst, watermerk, opmaak,  

   automatische paginanummering, bronvermelding d.m.v. eindnoten, illustraties)  ______________* (vul ja of nee in)  

5 Beoordeel of het eindresultaat voldoet aan hetgeen afgesproken is.  

   Met welk cijfer beoordeelt opdrachtgever/team zelf het eindresultaat?   ______________* (cijfer resultaat)  

6 Het team beoordeelt nu de kwaliteit van het eindproduct & verslag. Alles  

   overwegende vindt het team het volgende productcijfer gerechtvaardigd:   ______________* (cijfer totaalproduct)  

   (* = toelichting geven op de achterzijde van dit formulier)  

  

B Procescijfer               

Het proces bestaat uit het zelfstandig verwerven van de benodigde kennis en kunde, het bestuderen van informatie 
en documentatie, het uitproberen van softwarecomponenten, overleg met opdrachtgever, de taakverdeling en de 
samenwerking in het team, het tijdig inleveren van de tijdregistratie. Kortom, alles wat nodig was om een optimaal 
eindresultaat te bereiken. Als één teamlid tekort schiet heeft ieder hier last van.  
Met welk procescijfer beoordeelt het team het proces als geheel?   
(* = toelichting geven op de achterzijde van dit formulier)      ___________ * (cijfer proces)  
  

C Teamcijfer: Gemiddelde van Productcijfer en Procescijfer  

Bereken het gemiddelde van product- en procescijfer in één decimaal   ____________* (bereken teamcijfer)  
  

D Werktijden, Inbrengcijfer, Projectfactor en Projectcijfer  
Bepaal de werktijden, het Inbrengcijfer, de Projectfactor en het Projectcijfer per afzonderlijke kandidaat zoals omschreven op de 
informatica website. Het gemiddelde van de Inbrengcijfers moet gelijk zijn aan het Gemiddelde van Productcijfer en Procescijfer 
(Teamcijfer). Het bepalen van de Inbrengcijfers moet in goed overleg tussen de teamleden gebeuren (discussie). Het projectcijfer 
van een teamlid = projectfactor * inbrengcijfer.  
[persoonlijke minimale werktijd is 3600 minuten en daarnaast eventueel extra tijd bijtellen] 
Per kandidaat: Projectcijfer = Projectfactor * Inbrengcijfer.  
  
Teamlid 1*  persoonlijke minimale werktijd _________ min; persoonlijke werktijd _________ min  
projectleider  

Inbrengcijfer ________, Projectfactor ________ en Projectcijfer _______________ (vul boven in)  
  
Teamlid 2  persoonlijke minimale werktijd _________ min; persoonlijke werktijd _________ min  
  

Inbrengcijfer ________, Projectfactor ________ en Projectcijfer _______________ (vul boven in)  
  

Teamlid 3  persoonlijke minimale werktijd _________ min; persoonlijke werktijd _________ min  
  

Inbrengcijfer ________, Projectfactor ________ en Projectcijfer _______________ (vul boven in)  
  

Teamlid 4  persoonlijke minimale werktijd _________ min; persoonlijke werktijd _________ min  
  

Inbrengcijfer ________, Projectfactor ________ en Projectcijfer _______________ (vul boven in)  
  
Gemiddelde Inbrengcijfers: ________(controle berekening: moet gelijk aan Teamcijfer zijn)*  
Handtekeningen leden projectteam voor akkoord    Gemiddelde Projectcijfers: _________  
(na controle van alle gegevens):                  
Teamlid 1      Teamlid 2      Teamlid 3      Teamlid 4  

_________________________________________________________________________________  



 
 

Toelichtingen: geef bij elk onderdeel een duidelijke toelichting (gedetailleerd invullen, evt. een vel toevoegen)   

A Productcijfer  
Toelichting A1 [Noteer de gemaakte systeemcomponenten & initialen v.d. hoofdverantwoordelijke en geef er een cijfer voor, 
bijv.: 1 func/techn ontwerp, 2 database, 3 website/php/mysql, 4 vormgeving, 5 game 6 verslag enz. Duidelijk omschrijven.  
(als het onderdeel niet helemaal werkt, niet operationeel is dan maximaal 4 punten toekennen voor dat onderdeel)]  

 
1________________________[_____] cijfer:____ 7________________________  [_____] cijfer:____  
 
2________________________[_____] cijfer:____ 8________________________  [_____] cijfer:____  
 
3________________________[_____] cijfer:____ 9________________________  [_____] cijfer:____  
 
4________________________[_____] cijfer:____ 10_______________________  [_____] cijfer:____  
 
5________________________[_____] cijfer:____ 11____Verslag_____________  [_____] cijfer:____  
 
6________________________[_____] cijfer: ____12    Eindpresentatie AFI     [ ____ ] cijfer:____  
 
Toelichting A2 (projectdossier/verslag - in de projectmap aanwezig):  

  
 
 
Toelichting A3 (usb-stick en presentatielaptops bevatten de werkende producten en het verslag klaar voor presentatie:  
  
 
 
Toelichting A4/A5 (kritische beoordeling producten/verslag, zo mogelijk door anderen):  
  

  

  

Toelichting A6 (kritische beoordeling door het team zelf op grond van voorgaande punten):   
  

  
 

B Procescijfer  
Toelichting B (beoordeling door team zelf):  

  

  

  

  
D Bepalen Inbrengcijfers en Projectcijfers  

Toelichting D (beoordeling en controle door alle teamleden):   
projectfactor teamlid= persoonlijke werktijd / persoonlijke minimale werktijd  met maximum 1,0.  
projectcijfer teamlid = projectfactor * inbrengcijfer.  
  
    
    
    
 

 

 

Handtekening voor controle & akkoord door de projectleider:  

 

 

 

 

E Verplicht! Is het verslag compleet én een evaluatie van het project opgenomen met daar o.a. aangegeven welk teamlid voor 

welke softwarecomponent hoofdverantwoordelijk is geweest en hoe de samenwerking verliep,?      Ja/nee  

Het verslag is volledig uitgevoerd (titelblad, inhoudsopgave, inleiding, kop/voettekst, pagnrs, watermerk, eind/voetnoten, enz.)     Ja/nee  
            

F Bepalen eindcijfer PO6 door docent informatica (rekening houdend met de slotpresentatie voor jury)  

  

 Teamlid 1*:       Teamlid 2:       Teamlid 3:       Teamlid 4: 
Einde schoolexamen informatica po6 (3x)  
 


