
Evaluatieformulier Practicum 14
Doelstellingen Beoordeling Commentaar

Inhoudelijk

Vaardigheden 6. Onderzoeksvaardigheden

3 Je kan een onderzoeksopdracht formuleren en afbakenen.

3 Je kan een aanpak plannen en zo nodig opsplitsen in deeltaken.

3 Je kan informatie verwerken en op relevantie selecteren:

. de waarde van de informatie beoordelen in functie van de opdracht;

. de relatie tussen gegevens en bewerkingen opzoeken en interpreteren.

3 Je kan doelmatig een wiskundig model selecteren of opstellen:

. een onderdeel van een opdracht herkennen als een wiskundig of een statistisch probleem;

. vaststellen of een model voldoet en het eventueel bijstellen;

. zo nodig bijkomende informatie verzamelen om het aangewezen model te kunnen hanteren.

3 Je kan bij een model de passende oplossingsmethode correct uitvoeren.

3 Je kan resultaten binnen de context betekenis geven en ze daarin kritisch evalueren.

3 Je kan reflecteren op het gehele proces, i.h.b. op de gemaakte keuzen voor representatie en werkwijze.

3 Je kan het resultaat van het onderzoek zinvol presenteren, het standpunt argumenteren en verslag uitbrengen van het proces.

8. Reflectievaardigheden

3 Je kan reflecteren over de aanpak van je werk en je studies.

3 Je kan reflecteren over je leerproces en je inzet (leiden ze tot het bereiken van de doelstelling?).

3 Je kan reflecteren over de efficiëntie van je werken en je leren.

3 Je kan reflecteren over de sterke en de zwakke elementen in de uitvoering van je opdracht.

3 Je kan je reflectie concreet maken door een plan van verbetering op te stellen (welke elementen worden gebruikt om het leren en
werken te verbeteren?).

3 Je kan reflecteren over de gezamelijke aanpak en overleg bij een groepsopdracht.

Attitudes 10. Zin voor kwaliteit van de wiskundige representatie.
Je hebt de gewoonte om je gedachten behoorlijk te verwoorden, en de voor- en nadelen van een bepaalde werkwijze te bespreken.

14. Zin voor samenwerking en overleg.

3 Je ziet in dat je mogelijkheden vergroot worden door het samenwerken met anderen.

3 Je toont appreciatie voor een andere oplossing of aanpak.

15. Waardering voor de wiskunde.
Je toont inzicht in de bijdrage van de wiskunde in culturele, historische en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Evaluatiepunten: zie volgende pagina
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Evaluatiepunten
A. Opbouw

0 1 2 3 4 5

Titel De keuze van de titel is niet onbelangrijk. De lezer moet uit de titel onmiddellijk het onderwerp van de presentatie kunnen halen. Een
titel als ’Voordracht practicum ecologie’ is te algemeen. Formuleringen als ’studie van’ of ’onderzoek naar’, maar ook afkortingen, formules of
merknamen worden best vermeden.
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Inleiding In de inleiding wordt verduidelijkt wat het onderwerp of de probleemstelling is, en in welke context of geheel het kadert. In tweede
instantie kun je de opbouw van je presentatie toelichten. De bedoeling is dat de toehoorder inzicht krijgt in het gestelde probleem en de aanpak
ervan. Ideaal is dat je enkele vragen stelt die je in je het hoofddeel zal beantwoorden. Dat stimuleert de aandacht van het publiek.
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Hoofddeel Inhoudelijk is dit het belangrijkste deel van de voordracht. De andere delen dienen om te structureren, te duiden en het overzicht
te bewaren. Het hoofddeel omvat het eigenlijk gepresteerde werk. In dit deel vertel je meer dan alleen de antwoorden op eerder gestelde vragen.
Eventueel kun je één aspect wat meer doorgronden, en een redenering maken die typisch is voor het onderwerp.

© © © © © ©

Besluit In het besluit grijp je terug naar je probleemstelling, onderzoeksvraag of kernboodschap uit de inleiding. Je geeft ook aan op welke manier
en in hoeverre je geslaagd bent in je opzet. Hier horen ook vergelijkingen met gekende resultaten, opmerkingen over methodiek, tekortkomingen
of suggesties voor verder onderzoek.
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Totaal opbouw: . . . / 20
B. Voorbereiding

Ken je publiek Het is essentieel om je presentatie af te stemmen op het niveau van de toehoorders. © © © © © ©
Hoofdboodschap Is het achteraf duidelijk wat de hoofdboodschap van de presentatie was? © © © © © ©
Less is more Onthoud dat je kennis het best kan overbrengen door een heldere en bondige presentatie, die leidt tot een dialoog tijdens het
vragenmoment waarbij de toehoorders actieve deelnemers worden.
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Maak je Powerpoint efficiënt Prikkelen van het publiek, niet teveel tekst op de dia’s, lay-out, geen vervangende maar ondersteundende functie. © © © © © ©

Totaal voorbereiding: . . . / 20
C. Presenteren

Wees jezelf Presentaties horen onderhoudend en vermakelijk te zijn, maar overdrijf niet en ken je grenzen. Als humor je niet ligt, probeer dan
niet om grappig te zijn. Als je niet goed bent in het vertellen van anekdotes, vertel er dan geen. Een goede entertainer is hij die erin slaagt het
publiek mee te hebben en de kernboodschap kan overbrengen.
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Hou je aan de voorziene tijd Het is onbeleefd om je niet aan de voorziene tijd te houden. Vaak wordt je in zo’n geval ook aangemaand om af
te ronden, en dat kan je voordracht wat overschaduwen. Mocht je toch in tijdsnood komen, klik je dia’s door en laat het publiek lezen.

© © © © © ©

Woord van dank Vermeld de mensen met wie je samengewerkt hebt. Dat hoeft niet noodzakelijk op het einde van de voordracht te gebeuren,
vaak doet die gelegenheid zich ook voor bij de inleiding of tijdens het hoofddeel van de presentatie.
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Zijn er nog vragen/omgaan met vragen Eindigen in stijl betekent: na je besluitvorming het publiek bedanken voor de aandacht. Neem het
applaus in ontvangst, en begin niet meteen op te ruimen. Indien je voordracht kadert in een reeks voordrachten, dan wordt het publiek uitgenodigd
om vragen te stellen. In het andere geval doe je dat zelf, na het applaus.
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Totaal presenteren: . . . / 20

Totaal: . . . / 60

Pr-60


