
De laatste loodjes
MET Jurgen



Eerst: GLOBAL GAME JAM



Tweede: Berlijn



Berlijn
Reis boeken! Gebruik hierbij deze sheet

Metropolhostel is gereserveerd voor 36 personen 

Bedrijfsbezoeken op donderdagochtend en de excursies op donderdag- en 
vrijdagmiddag zijn vastgelegd 

Betalen van de eigen bijdrage via deze link  gaarne ASAP 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1odnAIVr90Cf7SJW6KZ9OfOWo7hQPun7JueNx4_-Rkgg/edit?userstoinvite=0942533@hr.nl&ts=5bf1df1e&actionButton=1#gid=0
https://hintshop.hr.nl/ProductSelectie.aspx?id=13146
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1odnAIVr90Cf7SJW6KZ9OfOWo7hQPun7JueNx4_-Rkgg/edit?userstoinvite=0942533@hr.nl&ts=5bf1df1e&actionButton=1#gid=0


Derde: Kwartaal-evaluatie



Evaluatie
Communicatie - zorg voor 1 plek waar informatie wordt gedeeld, inschrijvingen 
voor workshops of excursies. We nemen dat mee voor TLE3 en 4 en er wordt een 
Clever gebouwd voor jaar 2.

Specialize me: creëer meer duidelijkheid over de inhoud van de specialize me 
lessen en zorg voor helderheid over de boeken :-), de voorkeur wordt gegeven 
aan colleges, workshops, gastlessen en excursies.



Vierde: Pitches en eindmarkt



Proefdraaien
Planning van het proefdraaien staat op projectspace 

Zorg dat vooraf de presentaties gemaild zijn aan hooir@hr.nl, dan hoeft er niet 
steeds van apparatuur te worden gewisseld

Proefdraaien is een dienst; maak een afspraak met een van de docenten als je 
feedback wenst :-)

Denk aan je boodschap en denk aan je publiek

http://project.cmi.hr.nl/2018_2019/tle/2018/12/19/planning-oefensessie-15-januari/
mailto:hooir@hr.nl


De eindpresentaties
Pitch van maximaal 5 minuten (timer loopt mee)

Wie pitcht

Presentatie mailen aan hooir@hr.nl

Vermijd jargon

mailto:hooir@hr.nl


Indeling presentaties 17 januari
13.15 - 13.20 Opening & welkom door Jan van der Horst

13.20 - 13.27 Team Victor (6) 14.02 - 14.09 Team Greenhomie (1)

13.27 - 13.34 Team Leppo (7) 14.09 - 14.16 Team Greenmiles (2)

13.34 - 13.41 Team Home Switch (5) 14.16 - 14.23 Team Super bespaar app (3)

13.41 - 13.48 Team Duurzaam en zo (9) 14.23 - 14.30 Team De Zwaan (4)

13.48 - 13.55 Team Awareness 010 (12)14.30 - 14.37 Team Awareness game (10)

13.55 - 14.02 Team Green Vise (8) 14.37 - 14.44 Team Greenify (11)



Demonstraties (met borrel)
Wat ga je laten zien?

Hoe ga je het laten zien (poster, film, demo….?)

Wat wil je nog ophalen?

Hoe leg je het vast (voor je Specialize Me-verslag)?



Deadline inleveren 
Specialize Me-assessment: 

25 januari



Voor uitleg & planning: zie mail van 
Maaike



Specialize me ondernemen: Yes Delft!
Graag uiterlijk 09.20 aanwezig bij Yes Delft!

Start rondleiding 09.30 -10.30

10.30 Kennismaking met ANS Delft en Jeremy Fontijne (3e jaar)


