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Beoordeling 

Beoordeling herkansing 

Praktische opdracht 

Inhoud Presenteer je methode en ontwerp voor zover je die hebt ontwikkeld het afgelopen 
semester. Presenteer interactief, met middelen en media die passen bij het karakter en de inhoud 
van je werk. Denk goed na over hoe je je publiek meeneemt in je werk: laat je (aspecten uit) 
iteraties ervaren? Presenteer je werk in slides, stal je werken uit, maak combinaties hiervan, alles 
wat relevant is om je aanpak over te brengen. Je hebt in totaal een uur voor presentatie en voor 
vragen en feedback van je publiek (docenten en medestudenten). Neem zelf de regie om deze 
tijd en aandacht te verdelen. 
Deze presentatie moet voelen als een try-out van je eindpresentatie tijdens het examen. Op deze 
manier beproef je de ruwe diamant die je komend semester gaat polijsten.

Vorm Interactieve presentatie met ruimte voor feedback (60 minuten, door de student zelf 
ingericht). 

Niveau semester 3 gevorderd | verdiepen

Je zet methoden van design research en storytelling steeds zelfstandiger in om je ontwerpvraag te 

beantwoorden. 

Design Research leerlijn 
• Je ontwikkelt een methodiek van samenhangende iteraties. 
• Je ontwikkelt een eigen strategie om je ontwerpvraag op een relevante en onderbouwde 
manier te onderzoeken. 


Je bent heel duidelijk een eigen methodiek aan het neerzetten. De iteraties volgen elkaar goed 
navolgbaar op, en je zet strategische stappen binnen DUO en daarbuiten. 


Herkansing 
[toelichting herkansing]





Competenties & professioneel handelen 
MD 1. Creërend Vermogen 
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1.3 Je vertaalt de opbrengsten van je design research in een ontwerp. 

Zowel de fotogesprekken zelf als de discussies die je aan het vormgeven bent zijn sterk 
gebaseerd op lessen die je gaandeweg leert. 


Herkansing   
[toelichting herkansing]



MD 2. Onderzoekend Vermogen 

2.3 Je verbindt verschillende typen iteraties in je design research. 

Absoluut, wel denken we dat er nog meer uit de expo’s te halen valt waar je nu mee bezig 
bent. Zeker ook betreft de overheid buiten DUO. 


Herkansing 
[toelichting herkansing]




2.4 Je documenteert de opbrengsten van de verschillende iteraties in voor jou passende 
media. 

Je documentatie in foto’s, expo’s en in je blog zit erg goed in elkaar. 


Herkansing 
[toelichting herkansing]




2.5 Je ontwikkelt via je design research nieuwe kennis en vaardigheden. 

Je creëert een duidelijk relevante bijdrage in een debat dat actueel is. 


Herkansing 
[toelichting herkansing]




MD 7. Vermogen tot samenwerking 
7.3 Je zet je eigen kwaliteiten bewust in als je samenwerkt. 

Je hebt in het afgelopen semester goede en strategische stappen gezet binnen DUO. Op een 
breder podium van overheden ben je nog een beetje zoekende. 


Herkansing 
[toelichting herkansing]





7.4 Je neemt verantwoordelijkheid voor de uitkomst van de samenwerking. 
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Dat doe je absoluut, je staat achter de standpunten die je inneemt en de gevolgen van je 
soms provocerende handelen. Je bent bezig een duidelijke rol in te nemen, daar mag je 
wat ons betreft nog bewuster en krachtiger in gaan staan. Het gaat jou niet om de 
oplossingen te helpen ontwerpen, noch bewustzijn als zodanig te triggeren, maar aan te 
zetten tot eigen veranderende kracht van de organisatie. Hoe je dat doet is nog in 
ontwikkeling. 


Herkansing 
[toelichting herkansing]


 
Toelichting


Je bent op een ontwerpende manier bezig een discussie vorm te geven die voor veel van je 
collega’s binnen de overheid heel relevant, maar ook lastig en gevoelig is. Je hebt een vorm 
en toon gevonden waarin jij de discussie verder helpt, en zet daarbij ook strategische 
stappen binnen je organisatie. We zijn onder de indruk van de stappen die je de afgelopen 
anderhalf jaar gezet hebt, en zien ruimte om het laatste semester af te sluiten met een heel 
stevig verhaal waarin je vanuit een duidelijke eigen positie de discussie binnen de hele 
overheid verder helpt. 


Herkansing: JA / N.V.T.

[afspraken herkansing]
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