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75 minuten Literatuur Praktijk(ervaring) Inspiratie

Mijn verhaal
Werken met rubrics

➔ 15 min. verhaal 

➔ 50 min. aan de slag

➔ 10 min. afronding



 Controleren of informeren?



Nationaal Onderwijsmuseum (Dordrecht)



wash-back effect (Alderson & Wall, 1993) 



Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & van der Vleuten, C. P. M. (2013). 



Een feedbackmodel om leren te bevorderen (Hattie & Timperley, 2007, p. 87)



Formatief evalueren
Fase 1: verwachtingen communiceren [feedup]

● Wat moet je als leerlingen kennen en kunnen?

● Hoe kan ik verder komen?

http://www.vernieuwenderwijs.nl/rubrics-klas-zo-ga-er-mee-aan-slag/

● Heldere leerdoelen en succescriteria: Learning Progression



Rubric
Wat is het?

● Een tabel waarmee een leerling inzicht krijgt in wat goed ging 

en wat minder goed ging, bestaande uit twee elementen:

➔ Criteria waarop je wordt beoordeeld.

➔ Verschillende niveaus/levels van criteria.



Rubrics
Waar komt het vandaag?

● 1977: introductie International Classification of Diseases-9

● 1979: New York State's Regents Exam in Writing (Common Core)





Rubric
Waarom zou je het gebruiken?

● Assessment for Learning / Assessment of Learning 

➔ Raamwerk voor doelen [feedup]

➔ Raamwerk voor feedback [feedback]

➔ Raamwerk voor streven [feedforward]

● Kwantificeerbaar maken ingewikkelde zaken

● Transparantie: beoordeling en feedback in één

● Ruimte voor dialoog (let daarbij wel effectieve feedback)



Rubric
Waarom zou je het niet gebruiken?

● Het is geen toets; relatief veel ruimte voor dialoog (discussie)

● Een rubric is nooit ‘definitief’

● Gemaakt voor feedback, niet voor beoordelen

● Kan relatief subjectief zijn

● Invullen en bespreken kost tijd



Rubric
Hoe borg je kwaliteit?

● Zorg voor duidelijk onderscheidbare niveaus

● Bespreek de criteria met elkaar (docenten, leerlingen)

● Toets criteria bij elkaar én buitenstaanders (docenten)

● Bespreek de inzet met elkaar, bekijk voorbeelden (docenten)

● Timmer het niet dicht; het is geen afvinklijst





Rubrics
Verschillende soorten

● Analytische rubric

Losse onderdelen met criteria.





Rubrics
Verschillende soorten

● Analytische rubric

Losse onderdelen met criteria.

● Holistische rubric
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Rubrics
Verschillende soorten
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Rubrics
Verschillende soorten
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Rubrics
Er is al veel

● SLO: http://www.slo.nl/voortgezet/vmbo/themas/Rubrics/ 

● Leerling2020: https://leerling2020.nl/vaardigheden-rubrics/ 

● Shrockguide: http://www.schrockguide.net/assessment-and-rubrics.html 

http://www.slo.nl/voortgezet/vmbo/themas/Rubrics/
https://leerling2020.nl/vaardigheden-rubrics/
http://www.schrockguide.net/assessment-and-rubrics.html


● Lees de opdracht: https://goo.gl/FYK95s

● Maak gebruik van het stappenplan om een rubric te maken

Format rubrics (optioneel): https://goo.gl/Lud6XL

45 minuten

● Bespreek gemaakte rubrics met elkaar

➔ Probeer met vakgenoten bij elkaar te zitten

● Uitwisselen ervaring in gehele groep

● Bekijk online voorbeelden van rubrics:

➔ Google: ‘SLO rubrics’ en ‘Leerling2020 rubrics’

Rubrics
Aan de slag!

https://goo.gl/FYK95s
https://goo.gl/Lud6XL


Rubrics
Tips tot slot

● Laat leerlingen zelf een rubric maken

● Gebruik het voor het proces, niet (enkel) ter afronding

● Wees concreet, maar niet té

● Ga het dialoog aan met collega’s én leerlingen

● Gebruik wat er al is



Formatief evalueren
Voorwaarden

● Duidelijke visie en missie

● Een gedeelde cultuur 

● De juiste middelen

● Duidelijke taken en verantwoording (organisatie)

● Resultaten: wat verwacht je? Wat doe je er mee?



Formatief evalueren
Concrete tips

● Geef duidelijke feedback

● Organiseer dialogen

● Organiseer peer- en self-assessment

● Stel effectieve vragen 

● Gebruik summatieve evaluaties formatief

● Zie een toets niet als eindpunt



Bedankt!

Vragen? Opmerkingen? Ideeën?

● @vernieuwendwijs

● wessel@vernieuwenderwijs.nl 

● www.vernieuwenderwijs.nl

●      Vernieuwenderwijs


