
 

 

Bijlage II 

 

Beoordelingsformulier studentenprijs VvE  

 

Naam beoordelaar:   _____________________________ 

 

 

Identificatienummer publicatie: _____________________________ 

 

 

Naam student:   _____________________________ 

 

 

 

1. Is het epidemiologie?     O ja O nee (afwijzen) 

 

Voor de volgende criteria een beoordeling op een 5-puntsschaal: 

1) onder gemiddeld, 3) gemiddeld, 5) boven gemiddeld. 

 

 

2. Is het voldoende leesbaar?    |__| 

 

 

3. Is de validiteit acceptabel?    |__| 

 

 

4. Is het inhoudelijk interessant?    |__| 

 

 

5. Is het methodologisch interessant?   |__| 

 

 

6. Inhoudelijke beoordeling. 

 

 Onderwerpkeuze 

- Originaliteit       |__|  

- Betekenis voor epidemiologisch kennisdomein  |__|  

 

 Inhoud 

- Beschrijving probleemstelling    |__|  

- Beschrijving onderzoeksopzet    |__|  

- Presentatie resultaten     |__|  

- Verantwoorde conclusies     |__|  

 

 

Beoordeling van het gehele abstract: 

CIJFER 1 –10 (max. 1 cijfer achter de   komma)   |__|,|__| 

 



Bijlage III. Beoordelingsformulier mondelinge presentatie

Naam student
Naam beoordelaar
Datum

ASPECT CRITERIUM BEOORDELING
1 = zeer goed
2 = goed
3 = voldoende
4 = matig
5 = onvoldoende

Inhoud · Is de relevantie voldoende duidelijk gemaakt
· Past het onderzoeksdesign bij de vraagstelling
· Sluit de conclusie aan bij de resultaten
· Komt de methodologie voldoende uit de verf
· Is het onderzoek vernieuwend/origineel
· Is het onderzoek wetenschappelijk, klinisch of
 maatschappelijk relevant

Opbouw
presentatie

· Heeft de presentatie een goede structuur
· Zijn alleen de hoofdzaken gepresenteerd en besteedt

de student niet te veel tijd aan uitweidingen
· Is de student op tijd geëindigd

Spreken · Spreekt de student duidelijk en niet te snel
· Maakt de student zich los van de eventueel

geschreven tekst
· Bouwt de student pauzes in waar dat nodig is

Non-verbaal · Maakt de student contact met het publiek
· Maakt de student adequaat gebruik van een
 pointer

Audiovisuele
middelen

· Maakt de student adequaat gebruik van Power point
· Zijn de dia’s een goede aanvulling op de gesproken tekst
· Staat er niet te veel tekst op de dia’s (£ 8 regels)
· Is de tekst goed leesbaar
· Zijn de gebruikte grafieken duidelijk

Duidelijkheid · Komt de boodschap over op het publiek
· Reageert de student op signalen uit het publiek

Discussie · Gaat de student adequaat in op vragen
· Is de student in staat het gepresenteerde te verdedigen

Beoordeling van de totale presentatie
CIJFER (max 1 cijfer achter de   komma)


