
COMMUNICEREN – TALENTSTROOM SCIENCE 
Bij communiceren gaat het om het effectief en efficiënt overbrengen van een boodschap met of zonder ondersteunend digitaal (beeld) 
materiaal waarbij de leerling duidelijk kan spreken en de kern van een boodschap helder kan verwoorden en ruis wordt voorkomen.  

RUBRIC COMMUNICEREN 
 Gelimiteerd (5) In ontwikkeling (10) Bekwaam (15) Gevorderd (20) 
Doelgericht boodschap 
overbrengen en 
begrijpen 

Kan niet in eenvoudige 
bewoordingen een 
beschrijving geven, informatie 
geven, verslag uitbrengen 
en/of instructie geven 
waardoor de kern van de 
boodschap niet helder is en de 
samenhang onduidelijk is 

Kan in eenvoudige 
bewoordingen een 
beschrijving geven, informatie 
geven, verslag uitbrengen 
en/of instructie geven waarbij 
de kern van de boodschap 
soms helder en bondig is en 
de samenhang soms duidelijk 
is 

Kan een beschrijving geven, 
informatie geven, verslag 
uitbrengen en/of instructie 
geven waarbij de kern van de 
boodschap regelmatig helder 
en bondig is en de 
samenhang regelmatig 
duidelijk is 

Kan een beschrijving geven, 
informatie geven, verslag 
uitbrengen en/of instructie 
geven waarbij de kern van de 
boodschap helder en bondig is 
en de samenhang duidelijk is 

Communicatiemiddelen 
hanteren 

Maakt geen gebruik van 
verschillende 
communicatiemiddelen 

Maakt gebruik van 
verschillende 
communicatiemiddelen maar 
keuze is niet passend bij de 
presentatie 

Maakt bewust gebruik van 
verschillende 
communicatiemiddelen maar 
keuze is niet altijd doelgericht 

Maakt bewust en doelgericht 
gebruik van verschillende 
communicatiemiddelen 

Woordenschat en 
woordgebruik 

Beschikt over onvoldoende 
woorden om te praten over de 
uitgevoerde opdrachten en  
varieert nauwelijks in 
woordgebruik 

Beschikt over voldoende 
woorden om te praten over de 
uitgevoerde opdrachten maar  
hanteert woordgebruik zo dat 
uitingen niet passend zijn voor 
de situatie, varieert soms in 
woordgebruik 

Beschikt over voldoende 
woorden om te praten over de 
uitgevoerde opdrachten en  
hanteert woordgebruik zo dat 
uitingen soms passend zijn 
voor de situatie, varieert 
regelmatig in woordgebruik 

Beschikt over voldoende 
woorden om te praten over de 
uitgevoerde opdrachten en  
hanteert woordgebruik zo dat 
uitingen passend zijn voor de 
situatie, varieert in 
woordgebruik 

Vloeiendheid en 
verstaanbaarheid 

De uitspraak is onduidelijk 
waardoor de spreker moeilijk 
is te volgen en pauzes, valse 
starts en herformuleringen 
komen vaak voor 
 

De uitspraak is soms duidelijk 
genoeg om de spreker te 
kunnen volgen en pauzes, 
valse starts en 
herformuleringen komen 
regelmatig voor 

De uitspraak is regelmatig 
duidelijk genoeg om de 
spreker te kunnen volgen en 
pauzes, valse starts en 
herformuleringen komen soms 
voor 

De uitspraak is duidelijk 
genoeg om de spreker te 
kunnen volgen en pauzes, 
valse starts en 
herformuleringen komen 
zelden voor 

Houding Houding is passief en intonatie 
en mimiek ontbreken 

Houding is actief maar 
intonatie en mimiek 
ondersteunen niet het 
gesprokene 

Houding is actief en intonatie 
en mimiek ondersteunen 
regelmatig het gesprokene 

Houding, intonatie en mimiek 
ondersteunen het gesprokene 
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