
Breed evalueren aan de hand van rubrics 

Materiaalontwikkeling: een praktijkgerichte collegagroep 

  

doelgroep: leerkrachten basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs, beginnende 

leerkrachten 

 

Wat zijn rubrics? 

  
Rubrics zijn evaluatiegidsen die men op verschillende niveaus van het curriculum kan inzetten. Het 
zijn gidsen zowel bij lesgeven als bij het leren en evalueren.  In de vorm van een matrix geven ze de 
verschillende aspecten die leiden tot competentieontwikkeling (Kijkbalk) en de mogelijke 
ontwikkelingsfazen van leerlingen (groeibalk) weer.    
     

Rubrics op verschillende niveaus inzetten         

        
Een rubric of evaluatiegids wordt gekoppeld aan specifieke activiteiten, een reeks activiteiten 
(thema's, projecten, enz.), een domein of een leergebied en kan vakoverschrijdend zijn. 
Telkens worden alle aspecten die van belang zijn voor de evaluatie in een overzicht geplaatst en 
gekoppeld aan mogelijke resultaten van de leerlingen. De fazen van de leervorderingen zijn 
geïnspireerd op het competentieontwikkelend onderwijs en brengen zowel kennis, vaardigheden, als 
attitudes in beeld. Het zijn de doelstellingen op basis waarvan leerlingen inzicht verwerven in de 
eigen vorderingen. 
 
Voorbeeld 1: Techniek: grondstoffen en materialen (leerplan basisonderwijs) 

een beoordelingsgids op niveau van het leerplan 

 

  



Voorbeeld 2. presentatie: een beoordelingsgids op het niveau van een activiteit(enreeks)      

 

  
 
 
 
 

thema / project: 
Na twee lessen 
over clownerie 
werken de 
leerlingen aan 
een presentatie 

Focusdoelen: 
waaraan de 
leerlingen bij 
deze 
presentatie 
werken.  
 

Naam: Klas 

 
Inspelen op het publiek  
 
 

 
Kijkt nog niet 
naar het publiek 

 
Kijkt af en toe 
naar het publiek 

 
Kijkt doorgaans 
naar het publiek 

 
Betrekt het 
publiek 
helemaal 
door te 
kijken en in 
te spelen op 
reacties.. 

verhaal De verhaallijn is 
nog niet 
duidelijk. 

Er zijn moeilijke 
overgangen 
en/of soms 
onduidelijkheden 
in de verhaal. 

Twee van de 
drie 
verhaalonderde- 
len komen goed 
aan bod. Het 
derde 
onderdeel kan 
nog wat beter 
uitgewerkt 
worden.  
 

Goed / sterk 
opgebouwde 
verhaallijn. 

 
samenspel 
 
 

 
Er is nog weinig  
samenspel.  

 
De clowns spelen 
soms samen, 
soms gaan ze 
hun eigen 
gangetje. 
 

 
Aan het 
samenspel is te 
zien dat er een 
goede 
voorbereiding 
is. 

 
Door het 
vlot  
samenspel 
komt het 
verhaal sterk 
over.. 

 
clown spelen 
 
 

 
Er is geen fysiek 
spel te zien 
(vergroot, 
vertraagd). 
 
 

 
Af en toe is er 
een moment 
waarop de 
leerling goed 
beweegt zoals 
een clown. 
 
 

 
Speelt meestal 
vergroot en 
vertraagd. 

 
Gebruikt 
mimiek, 
durft 
vergroot en 
vertraagd 
spelen. 

talent Bij de uitvoering 
valt de 
onwennigheid 
van de leerling 
op. 

Bij de uitvoering 
participeert de 
leerling vanuit 
een afwachtende 
houding. 

Bij de uitvoering 
is de leerling 
betrokken en 
zet zich in. 

Bij de 
uitvoering is 
de leerling 
helemaal in 
zijn/haar 
sas. 

 



 Het is een instrument 

 waardoor leerkracht EN leerling tot heldere formulering van leerdoelen komen; 

 waarmee doelstellingen gekoppeld worden aan evaluaties; 

 waardoor leerlingen weten hoe er geëvalueerd zal worden en tegelijk een gids hebben om 

te zien wat in de activiteiten van belang is; 

 dat toelaat proces- en productevaluatie te combineren 

 waardoor de leerlijn zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen duidelijk omschreven 

wordt; 

 een matrix waarin een overzicht geboden worden van de verschillende aspecten van een 

activiteit, lessenreeks, leerdomein of leergebied; 

 waardoor alle leerlingen weten waar hun uitdagingen liggen; 

 waardoor het verwerven van eigenaarschap over leren ondersteund wordt. 

 

 

Evaluatiegidsen kunnen op diverse manieren ingezet worden.  

 de formulering van specifieke en haalbare doelen in een heterogene groep;  

 een geschikte leidraad voor de zelfevaluatie door de leerling; 

 een geschikte gids voor peerevaluatie;  

 een geschikte leidraad voor kindgesprekken over de leerinhoud; 

 een snelle vorm van formatieve evaluatie; 

 een input over de leervorderingen in de groep en daarmee een basis om de noodzakelijke 

differentiatie te bepalen; 

 veel input geeft voor de besluitvorming bij summatieve evaluatie op het niveau van een 

leerdomein- of leergebied; 

 een handige basis voor rapportering en oudercontacten. 

 

Inhoud collegagroep: 
Tijdens deze bijeenkomsten herhalen we de principes zoals deze toegelicht werden door Ludo 

Heylen. 

Bij deze werkgroep wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsperspectief, zowel de leerkracht als de 

leerlingen leren breed kijken om breed te evalueren. We sluiten aan bij uw eigen praktijk.                 

We bekijken de voorbeelden en gaan aan de slag met het ontwerpen van beoordelingsgidsen. De 

inspiratie uit de groep helpt elke deelnemer bij de keuze van beoordelingscriteria. We delen ervaring 

over de wijze waarop de gidsen ingezet worden in de eigen klas.  

We onderzoeken hoe beoordelingsgidsen de betrokkenheid van de leerlingen beïnvloeden in de 

eigen klaspraktijk.   

We evalueren wat de verschillende leden van de collegagroep aan data verzamelen over de 

leervorderingen van hun leerlingen en wat de impact is voor de planning van de volgende 

activiteiten. 


