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UNIT 6
HACKATHON

PROJECTVOORSTEL
PROJECT PLANNING
ONTWERPSPRINT
PROJECT FEEDBACK
PROJECT CHECK-IN
UNFOCUS GROUP
SHOWCASE

INHOUDJE BENT HIER



PLAN

DEEL ONTWERP



PROJECTVOORSTEL DOOR: 
__________________________________________________

Wat was je favoriete project tot nu toe? Waarom was dit project speciaal voor je?

Welk type projecten zou je graag nog maken?

SKILLS IN SCRATCH
Welke kennis, vaardigheden en talenten zou je graag aan een project toevoegen?

Gebruik de vragen hieronder om te brainstormen over mogelijke projecten waaraan je wiltwerken
tijdens de hackaton. Je hebt 30 seconden om je idee, vaardigheden en interesses voor te stellen.

PROJECT-
VOORSTEL

MIJN FAVORIETE PROJECT

MIJN HACKATHON PROJECTIDEE

MIJN VAARDIGHEDEN EN INTERESSES



Gebruik onderstaande vragen om na te denken over wat je nodig hebt om je project te ontwikkelen?

Beschrijf het project dat je wilt ontwikkelen.

Welke stappen zijn nodig om het project te realiseren?

Welke hulpmiddelen (bijv. mensen, voorbeeldprojecten) heb je
al?

Welke hulpmiddelen (bijv. mensen, voorbeeldprojecten) heb je
nog nodig om je project te maken?

PROJECTPLAN DOOR: 
_________________________________________________PROJECT-

PLANNING

MIJN PROJECT

MIJN HULPMIDDELEN



Wat geberut er? Wat zijn de belangrijkste elementen? Wat geberut er? Wat zijn de belangrijkste elementen?

Wat geberut er? Wat zijn de belangrijkste elementen? Wat geberut er? Wat zijn de belangrijkste elementen?

PROJECTSCHETSEN DOOR: _____________________________________________

Gebruik onderstaande ruimte om schetsen te maken van je project.

PROJECT-
SCHETSEN

MIJN PROJECTSCHETSEN





GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Aan welk deel van je project ga je vandaag werken?

+Waar heb je mogelijk hulp voor nodig om vooruitgang te kunnen boeken?

NAAM: ONTWERPSPRINT
REFLECTIES

UNIT 6  REFLECTIE



ROOD, GEEL, GROEN

DELEN VAN HET PROJECT WAAROVER JE KUNT NADENKEN: 
+ Duidelijkheid: begreep je wat het doel van het project is? 
+ Mogelijkheden: Welke mogelijkheden/opties heeft dit project? Werkt het project zoals verwacht? 
+ Aantrekkelijkheid: Hoe aanstekeljk is het project? Is het interactief, origineel, gesofisticeerd, grappig of interessant? Hoe voelde je je 

terwijl je het gebruikte?

FEEDBACK VOOR:  __________________________________________________

PROJECTTITEL:   ___________________________________________________

PROJECT 
FEEDBACK

FEEDBACK DOOR [GEEL] Wat is verwarrend of wat kan
anders gedaan worden?

[ROOD] Wat werkt niet of kan verbeterd
worden?

[GROEN] Wat werkt goed of wat vond je
heel goed aan dit project?



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Over welke delen van je project kan iemand je feedback geven?

+Welke feedback wil je gaan gebruiken in je project?

NAAM: 

UNIT 6 REFLECTIE

PROJECT-
FEEDBACK
REFLECTIES



Bespreek je ontwikkelproces met je team en verduidelijk je plan van aanpak gebaseerd op de ontvangen
feedback.

Aan welke delen van het project moeten de groepsleden nog 
werken?

Wat heb je nog nodig om vooruitgang te kunnen maken?

CHECK-IN DOOR: 
_____________________________________________________

Wat was je favoriete deel van het proces tot nu toe? Welke delen van het proejct hebben nog werk nodig?

PROJECT
CHECK-IN

PROJECTVOORUITGANG

VOLGENDE STAPPEN





PROJECTTITEL:    ___________________________________________________
INTERVIEW DOOR:    _________________________________________________

IDENTIFY

SKILLS IN SCRATCH

In deze activiteit ga je anderen interviewen en observeren om feedback te krijgen op de vooruitgang
van je project.

+ Welke personen
kunnen een unieke
blik op je ontwerp
werpen?

+ Wie zijn de 
groepslede met wie je 
je plannen wilt 
delen?

Deel je project met de 
groep en observeer hun
reacties
+ Waar blijven ze

vastzitten?

+ Gebruiken ze je 
project zoals je je 
ingebeeld had? 

+ Doen ze iets
verrassends?

Interview de groep over 
hun ervaringen na de 
observatie.
+ Welke feedback haal

je uit het interview?
+ Welke suggesties wil

je in je project gaan
verwerken?

UNFOCUS 
GROUP

KIES

OBSERVEER

INTERVIEW



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Beschrijf de deelnemers van je feedbackgroep en vertel waarom je hen koos. 

+Hoe zouden hun ideeën je project kunnen beïnvloeden?

NAAM: 

UNIT 6  REFLECTIE

UNFOCUS 
GROUP 
REFLECTIES



PROJECT-
REFLECTIES

FEEDBACK FOR:
Wat is je project?
Hoe werkt het? Waar haalde je je inspiratie vandaan?

Wat was je ontwikkelproces voor dit project?
Wat was interessant, uitdagend of verrassend? Waarom?
Wat heb je geleerd?

Waar ben je het meest trots over?
Wat zou je veranderen?

EN NU?

PROJECTREFLECTIES DOOR: 
____________________________________________

Gebruik onderstaande vragen om op je ontwikkelproces te reflecteren.

WAT?

EN DAN?



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Blader door je ontwerpdagboek. Welk soort notities maakte je? 

+Welke notities waren het meest behulpzaam?

+Wat was je favoriete project tot nu toe? Waarom is het je favoriet?

+Wat wil je nu maken?

NAAM: SHOWCASE
REFLECTIES

UNIT 6  REFLECTIE




