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De digitale campagne maakt jongeren bewust van de emotionele effecten van online pesten en van de mogelijkheid dat het
ontspoort in strafbare feiten.
De digitale campagne informeert de
jongeren over de effecten, maar naar
verwachting blijft de informatie niet
hangen.

De digitale campagne maakt naar
verwachting een deel van de jongeren
bewust van de effecten.

De digitale campagne maakt naar
verwachting alle jongeren bewust van de
effecten.

De digitale campagne houdt rekening met de redenen dat bestaande informatiebronnen nauwelijks worden gebruikt.
De leerlingen benoemen de bestaande
informatiebronnen, maar ze houden in hun
campagne geen rekening met de redenen
dat deze nauwelijks worden gebruikt.

De leerlingen hebben onderzocht waarom
bestaande informatiebronnen nauwelijks
gebruikt worden en houden hier rekening
mee in de opzet van hun campagne.

De leerlingen hebben goed onderzocht
waarom bestaande informatiebronnen
nauwelijks gebruikt worden en dat komt
duidelijk terug in de opzet van hun
campagne.

De digitale campagne omvat minimaal één technische toepassing.
Er is geen technische toepassing
ontwikkeld.

Er is een technische toepassing
ontwikkeld.

Er zijn meerdere technische toepassingen
ontwikkeld.

De technische toepassing gaat ethisch verantwoord om met gegevens en vraagt toestemming waar nodig.
De toepassing houdt nauwelijks rekening
met normen en waarden op het vlak van
ethiek en privacy.

De toepassing houdt rekening met normen
en waarden op het vlak van ethiek en
privacy.

De toepassing houdt goed rekening met
normen en waarden op het vlak van ethiek
en privacy.

Over de technische toepassing leveren jullie een proof of concept waarin de werking, implementatie en haalbaarheid aan
bod komen.
De proof of concept van de technische
toepassing gaat globaal in op de werking,
implementatie en haalbaarheid, maar er
ontbreken details.

De proof of concept van de technische
toepassing biedt een duidelijk beeld van
de werking, implementatie en haalbaarheid.

De proof of concept van de technische
toepassing geeft een gedetailleerde
invulling van de werking, implementatie en
haalbaarheid.
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