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Zoekvraag formuleren Ik weet mijn vraag duidelijk te formuleren zodat 
ik gericht naar informatie kan zoeken.

Ik heb een idee van de vraag, waarvoor ik naar 
informatie wil zoeken.

Ik heb veel hulp nodig bij het formuleren van een 
vraag voor de informatie die ik wil zoeken. 

Ik zoek op goed geluk en hoop dat ik iets vind 
waar ik wat aan heb.

Bronnen beoordelen

Wanneer ik informatie zoek met de Google 
zoekmachine om een vraag of probleem op te 
lossen, gebruik ik meerdere zoektermen en 
meerdere bronnen van meerdere pagina’s.

Wanneer ik informatie zoek met de Google 
zoekmachine om een vraag of probleem op te 
lossen, gebruik ik meerdere bronnen van 
meerdere pagina’s.

Wanneer ik informatie zoek met de Google 
zoekmachine om een vraag of probleem op te 
lossen, gebruik ik meerdere bronnen die ik op de 
eerste pagina tegenkom.

Wanneer ik informatie zoek met de Google 
zoekmachine, gebruik ik de eerste bron die ik 
tegenkom.

Informatie verwerken
Ik weet goed hoe ik tabellen, statistieken of 
tekeningen moet lezen en kan hier op een goede 
wijze de juiste informatie uit halen. 

Ik weet meestal hoe ik tabellen, statistieken of 
tekeningen moet lezen en kan hier meestal op 
een goede wijze de juiste informatie uit halen.

Ik heb hulp nodig bij het lezen van tabellen, 
statistieken of tekeningen en bij het eruit halen 
van de juiste informatie.

Bij het lezen van tabellen, statistieken of 
tekeningen heb ik altijd hulp nodig.

Informatie verstrekken

Ik weet goed wat ik naar anderen wil 
overbrengen en houd bij mijn presentatie volop 
rekening met de personen voor wie mijn 
presentatie is bedoeld.

Ik weet meestal goed wat ik naar anderen wil 
overbrengen en houd bij mijn presentatie 
voldoende rekening met de personen voor wie 
mijn presentatie is bedoeld.

Ik vind het lastig om te bepalen wat ik naar 
anderen wil overbrengen en houd bij mijn 
presentatie niet altijd rekening met de personen 
voor wie mijn presentatie is bedoeld.

Ik heb altijd hulp nodig om te bepalen wat ik 
naar anderen wil overbrengen en om mijn 
presentatie te laten aansluiten bij de personen 
voor wie hij bedoeld is.

Reflecteren op het zoekresultaat en -
proces

Ik kan goed reflecteren op mijn manier van 
informatie verwerven en verwerken en het 
resultaat daarvan.

Ik kan met enige hulp behoorlijk goed reflecteren 
op mijn manier van informatie verwerven en 
verwerken en het resultaat daarvan.

Ik kan aan de hand van instructies redelijk 
zelfstandig reflecteren op mijn manier van 
informatie verwerven en verwerken en het 
resultaat daarvan.

Ik heb gerichte vragen nodig om te reflecteren 
op mijn manier van informatie verwerven en 
verwerken en het resultaat daarvan.

Deze rubrics zijn verzameld uit openbare bronnen, geschreven of herschreven en getoetst door Simulise. Deze rubrics zijn vrij te gebruiken en worden in Simulise standaard meeleverd. 


