BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde

Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Deelnemer 1

14-04-2020

BEOORDELINGSFORMULIER

Pagina 1 van 15

BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1 Beoordeling healthy apple pie
1.1 Werkplanning/ stappenplan
Aspect

Omschrijving

Vereiste

Gemeten

1.1.1

Werkplanning / stappenplan is overzichtelijk en compleet

4.00 voorwaarden

Noteer aan hoeveel van onderstaande voorwaarden is voldaan:
1) planning bevat alle essentiële onderdelen
2) Planning is voorzien van reële tijdsindicaties
3) Heeft een logische opbouw / volgorde
4) Houdt rekening met onvoorzien / uitloop
Aspect

Omschrijving

Vereiste

1.1.2

Het concept van de apple pie is gezond

Ja / Nee

Gemeten

Denk hierbij o.a. aan:
- Bevat aanwijsbaar minder suiker of er is een alternatief voor suiker gebruikt
- is gemaakt met een alternatief voor tarwemeel
- is minder vet dan een klassieke Hollandse appeltaart
- is zonder niet natuurlijke additionele stoffen gemaakt.
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.1.3

De deelnemer heeft beargumenteerd waarom de apple pie gezond is

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: Deelnemer heeft niet of nauwelijks relevante argumenten aangevoerd
Categorie 1: Deelnemer heeft slechts zeer beperkt relevante argumenten kunnen benoemen

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Categorie 2: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen
Categorie 3: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen en deze uitvoerig en overtuigend toegelicht
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BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1.2 Visuele aantrekkenlijkheid product
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.2.1

Visuele aantrekkelijkheid van de healthy apple pie

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De healthy apple pie ziet er rommelig en/of onsmakelijk uit.
Categorie 1: De healthy apple pie ziet er verzorgd uit.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

2

3

Categorie 2: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit.
Categorie 3: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit en wekt de emotie 'om te watertanden' .

1.3 Product presentatie in fotostory of vlog
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.3.1

Product presentatie in fotostory of vlog

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is onvoldoende en/of deelnemer heeft er weinig aandacht aan besteed.
Categorie 1: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is voldoende; het is voldoende duidelijk wat de deelnemer wil bereiken.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

Categorie 2: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is goed en het geheel ziet er verzorgd uit.
Categorie 3: De presentatie van de apple pie in de fotostory/vlog is zeer goed en professioneel uitgevoerd, excellent niveau.
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BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1 Beoordeling healthy apple pie
1.1 Werkplanning/ stappenplan
Aspect

Omschrijving

Vereiste

Gemeten

1.1.1

Werkplanning / stappenplan is overzichtelijk en compleet

4.00 voorwaarden

Noteer aan hoeveel van onderstaande voorwaarden is voldaan:
1) planning bevat alle essentiële onderdelen
2) Planning is voorzien van reële tijdsindicaties
3) Heeft een logische opbouw / volgorde
4) Houdt rekening met onvoorzien / uitloop
Aspect

Omschrijving

Vereiste

1.1.2

Het concept van de apple pie is gezond

Ja / Nee

Gemeten

Denk hierbij o.a. aan:
- Bevat aanwijsbaar minder suiker of er is een alternatief voor suiker gebruikt
- is gemaakt met een alternatief voor tarwemeel
- is minder vet dan een klassieke Hollandse appeltaart
- is zonder niet natuurlijke additionele stoffen gemaakt.
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.1.3

De deelnemer heeft beargumenteerd waarom de apple pie gezond is

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: Deelnemer heeft niet of nauwelijks relevante argumenten aangevoerd
Categorie 1: Deelnemer heeft slechts zeer beperkt relevante argumenten kunnen benoemen

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Categorie 2: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen
Categorie 3: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen en deze uitvoerig en overtuigend toegelicht
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BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1.2 Visuele aantrekkenlijkheid product
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.2.1

Visuele aantrekkelijkheid van de healthy apple pie

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De healthy apple pie ziet er rommelig en/of onsmakelijk uit.
Categorie 1: De healthy apple pie ziet er verzorgd uit.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

2

3

Categorie 2: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit.
Categorie 3: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit en wekt de emotie 'om te watertanden' .

1.3 Product presentatie in fotostory of vlog
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.3.1

Product presentatie in fotostory of vlog

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is onvoldoende en/of deelnemer heeft er weinig aandacht aan besteed.
Categorie 1: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is voldoende; het is voldoende duidelijk wat de deelnemer wil bereiken.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

Categorie 2: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is goed en het geheel ziet er verzorgd uit.
Categorie 3: De presentatie van de apple pie in de fotostory/vlog is zeer goed en professioneel uitgevoerd, excellent niveau.
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BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1 Beoordeling healthy apple pie
1.1 Werkplanning/ stappenplan
Aspect

Omschrijving

Vereiste

Gemeten

1.1.1

Werkplanning / stappenplan is overzichtelijk en compleet

4.00 voorwaarden

Noteer aan hoeveel van onderstaande voorwaarden is voldaan:
1) planning bevat alle essentiële onderdelen
2) Planning is voorzien van reële tijdsindicaties
3) Heeft een logische opbouw / volgorde
4) Houdt rekening met onvoorzien / uitloop
Aspect

Omschrijving

Vereiste

1.1.2

Het concept van de apple pie is gezond

Ja / Nee

Gemeten

Denk hierbij o.a. aan:
- Bevat aanwijsbaar minder suiker of er is een alternatief voor suiker gebruikt
- is gemaakt met een alternatief voor tarwemeel
- is minder vet dan een klassieke Hollandse appeltaart
- is zonder niet natuurlijke additionele stoffen gemaakt.
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.1.3

De deelnemer heeft beargumenteerd waarom de apple pie gezond is

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: Deelnemer heeft niet of nauwelijks relevante argumenten aangevoerd
Categorie 1: Deelnemer heeft slechts zeer beperkt relevante argumenten kunnen benoemen

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Categorie 2: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen
Categorie 3: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen en deze uitvoerig en overtuigend toegelicht
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BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1.2 Visuele aantrekkenlijkheid product
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.2.1

Visuele aantrekkelijkheid van de healthy apple pie

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De healthy apple pie ziet er rommelig en/of onsmakelijk uit.
Categorie 1: De healthy apple pie ziet er verzorgd uit.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

2

3

Categorie 2: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit.
Categorie 3: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit en wekt de emotie 'om te watertanden' .

1.3 Product presentatie in fotostory of vlog
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.3.1

Product presentatie in fotostory of vlog

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is onvoldoende en/of deelnemer heeft er weinig aandacht aan besteed.
Categorie 1: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is voldoende; het is voldoende duidelijk wat de deelnemer wil bereiken.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

Categorie 2: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is goed en het geheel ziet er verzorgd uit.
Categorie 3: De presentatie van de apple pie in de fotostory/vlog is zeer goed en professioneel uitgevoerd, excellent niveau.
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BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1 Beoordeling healthy apple pie
1.1 Werkplanning/ stappenplan
Aspect

Omschrijving

Vereiste

Gemeten

1.1.1

Werkplanning / stappenplan is overzichtelijk en compleet

4.00 voorwaarden

Noteer aan hoeveel van onderstaande voorwaarden is voldaan:
1) planning bevat alle essentiële onderdelen
2) Planning is voorzien van reële tijdsindicaties
3) Heeft een logische opbouw / volgorde
4) Houdt rekening met onvoorzien / uitloop
Aspect

Omschrijving

Vereiste

1.1.2

Het concept van de apple pie is gezond

Ja / Nee

Gemeten

Denk hierbij o.a. aan:
- Bevat aanwijsbaar minder suiker of er is een alternatief voor suiker gebruikt
- is gemaakt met een alternatief voor tarwemeel
- is minder vet dan een klassieke Hollandse appeltaart
- is zonder niet natuurlijke additionele stoffen gemaakt.
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.1.3

De deelnemer heeft beargumenteerd waarom de apple pie gezond is

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: Deelnemer heeft niet of nauwelijks relevante argumenten aangevoerd
Categorie 1: Deelnemer heeft slechts zeer beperkt relevante argumenten kunnen benoemen

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Categorie 2: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen
Categorie 3: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen en deze uitvoerig en overtuigend toegelicht
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BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1.2 Visuele aantrekkenlijkheid product
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.2.1

Visuele aantrekkelijkheid van de healthy apple pie

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De healthy apple pie ziet er rommelig en/of onsmakelijk uit.
Categorie 1: De healthy apple pie ziet er verzorgd uit.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

2

3

Categorie 2: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit.
Categorie 3: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit en wekt de emotie 'om te watertanden' .

1.3 Product presentatie in fotostory of vlog
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.3.1

Product presentatie in fotostory of vlog

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is onvoldoende en/of deelnemer heeft er weinig aandacht aan besteed.
Categorie 1: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is voldoende; het is voldoende duidelijk wat de deelnemer wil bereiken.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

Categorie 2: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is goed en het geheel ziet er verzorgd uit.
Categorie 3: De presentatie van de apple pie in de fotostory/vlog is zeer goed en professioneel uitgevoerd, excellent niveau.
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BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1 Beoordeling healthy apple pie
1.1 Werkplanning/ stappenplan
Aspect

Omschrijving

Vereiste

Gemeten

1.1.1

Werkplanning / stappenplan is overzichtelijk en compleet

4.00 voorwaarden

Noteer aan hoeveel van onderstaande voorwaarden is voldaan:
1) planning bevat alle essentiële onderdelen
2) Planning is voorzien van reële tijdsindicaties
3) Heeft een logische opbouw / volgorde
4) Houdt rekening met onvoorzien / uitloop
Aspect

Omschrijving

Vereiste

1.1.2

Het concept van de apple pie is gezond

Ja / Nee

Gemeten

Denk hierbij o.a. aan:
- Bevat aanwijsbaar minder suiker of er is een alternatief voor suiker gebruikt
- is gemaakt met een alternatief voor tarwemeel
- is minder vet dan een klassieke Hollandse appeltaart
- is zonder niet natuurlijke additionele stoffen gemaakt.
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.1.3

De deelnemer heeft beargumenteerd waarom de apple pie gezond is

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: Deelnemer heeft niet of nauwelijks relevante argumenten aangevoerd
Categorie 1: Deelnemer heeft slechts zeer beperkt relevante argumenten kunnen benoemen

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Categorie 2: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen
Categorie 3: Deelnemer heeft meerdere relevante argumenten kunnen benoemen en deze uitvoerig en overtuigend toegelicht
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BEOORDELINGSFORMULIER
Horeca, Bakkerij & Recreatie - THUIS-CHALLENGE - Apple pie
Voorronde
1.2 Visuele aantrekkenlijkheid product
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.2.1

Visuele aantrekkelijkheid van de healthy apple pie

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De healthy apple pie ziet er rommelig en/of onsmakelijk uit.
Categorie 1: De healthy apple pie ziet er verzorgd uit.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

2

3

Categorie 2: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit.
Categorie 3: De healthy apple pie ziet er appetijtelijk, en smakelijk uit en wekt de emotie 'om te watertanden' .

1.3 Product presentatie in fotostory of vlog
Aspect

Omschrijving (Categorie 0-3)

1.3.1

Product presentatie in fotostory of vlog

1 - Jury 1

2 - Jury 2

3 - Jury 3

Categorie 0: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is onvoldoende en/of deelnemer heeft er weinig aandacht aan besteed.
Categorie 1: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is voldoende; het is voldoende duidelijk wat de deelnemer wil bereiken.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

Categorie 2: De presentatie van de apple pie in de fotostory/ vlog is goed en het geheel ziet er verzorgd uit.
Categorie 3: De presentatie van de apple pie in de fotostory/vlog is zeer goed en professioneel uitgevoerd, excellent niveau.
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