Beoordeling
Applied Science PosterPitch Competition
Voorwaarden:
De videopitch over je onderzoek duurt maximaal 1,5 minuut. De pitch mag in het Nederlands of
Engels zijn. De pitch is uiterlijk 1 maart 2021 ingezonden.

Criteria waarop de jury de posterpitches beoordeelt:
A. Probleeminzicht
De mate waarin de kandidaat blijk heeft gegeven van een goed inzicht in de problemen van het door
hem/haar behandelde onderwerp.
B. Inventiviteit/originaliteit
De mate waarin de kandidaat getoond heeft te beschikken over inventiviteit en originaliteit op het
gebied van het beschreven onderwerp.
C. Gebruik bestaande kennis
De mate waarin de kandidaat zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande kennis/literatuur
zodat het betreffende onderwerp/probleem op voldoende niveau kon worden aangepakt (een
uitputtend literatuuronderzoek is niet vereist).
D. Gebruik beschikbare techniek
De wijze waarop de kandidaat de hem voor dit onderzoek ter beschikking staande
apparatuur/technieken heeft gebruikt.
E. Presentatie
De communicatie over het onderzoek in de pitch. Hierbij wordt gelet op een logische ordening van
het verhaal en begrijpelijk taalgebruik. Een heldere probleemstelling met duidelijke bijbehorende
conclusie mag niet ontbreken.
Daarnaast dient de pitch er goed verzorgd uit te zien. Kleur, figuren en tekst worden functioneel
gebruikt. Het is toegestaan visuele effecten toe te voegen aan de pitch.
F. Mondelinge toelichting
Indien je genomineerd wordt en een mondeling toelichting aan de jury mag geven, speelt deze een
grote rol in de uiteindelijke beoordeling. De toelichting moet helder opgebouwd zijn en aansluiten bij
het werk dat uitgevoerd is. De kandidaat moet blijk geven van een goed inzicht in het werk en in
staat zijn in korte tijd de belangrijkste resultaten over te brengen. Het is van belang dat duidelijk is
wat de inbreng van de kandidaat is geweest. Het beantwoorden van de vragen van de jury moet
logisch en begrijpelijk zijn. De mondelinge toelichting mag in het Nederlands gegeven worden.

Let op!
Zoals in het reglement staat beschreven, mag je (om mee te dingen naar de posterprijzen) alleen een
poster presenteren die een onderwerp behandelt waaraan je zelf hebt meegewerkt.
Als je met meerdere personen een project presenteert, zul je een eventuele prijs moeten delen.

