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Beginnend Ontwikkelend Bedreven

De drone heeft voorzieningen om de benodigde data over de natuur en het water van de omgeving te verzamelen.

Het is niet duidelijk hoe de drone 
informatie verzamelt en welke 
voorzieningen nodig zijn. Er ontbreken 
essentiële onderdelen.

Het is duidelijk hoe de drone informatie 
verzamelt en welke voorzieningen nodig 
zijn. Er ontbreken details.

De manier waarop de drone informatie 
verzamelt en de benodigde 
voorzieningen zijn gedetailleerd 
uitgewerkt.

De drone is handzaam en makkelijk te vervoeren.

Het gebruik van de drone vereist 
complexe handelingen, waardoor hij niet 
makkelijk te hanteren en te vervoeren is.

Het gebruik van de drone vereist veel of 
complexe handelingen en is daardoor 
redelijk goed te hanteren en te 
vervoeren.

Het gebruik van de drone vereist enkele 
simpele handelingen en is daardoor zeer 
makkelijk te hanteren en te vervoeren.

De drone moet zowel boven water als onder water kunnen functioneren.

Naar verwachting functioneert de drone 
boven water goed en onder water niet 
goed, of andersom.

Naar verwachting kan de drone boven én 
onder water goed functioneren. Dit is niet 
gedetailleerd uitgewerkt.

Naar verwachting kan de drone zeer goed 
boven én onder water functioneren. Beide 
aspecten zijn gedetailleerd uitgewerkt.

Het is een duurzaam product zodat het lang mee kan gaan.

De eisen voor langdurig gebruik zijn 
genoemd, maar het is niet duidelijk hoe de 
drone voldoet aan deze eisen.

De eisen voor langdurig gebruik zijn 
genoemd en de drone voldoet deels aan 
deze eisen.

De eisen voor langdurig gebruik komen 
duidelijk aan bod en de drone voldoet ruim 
aan deze eisen.

Het ontwerp voor de drone wordt in een model gepresenteerd.

Het model is niet gedetailleerd, waardoor 
de werking van de drone niet duidelijk 
wordt.

Het model zit goed in elkaar en laat de 
werking van de drone duidelijk zien.

Het model is gedetailleerd uitgewerkt en 
laat de werking van de drone zeer duidelijk 
zien.
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