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Rubric beoordeling AL-document 

 

Naam student: 

Beoordelaar: 

Datum beoordeling: 

Beoordeling: 

 

 

 

 

 

 

 

In het spectrum van beoordelen kennen we twee uitersten: analytisch beoordelen en holistisch beoordelen. Analytisch beoordelen is passend wanneer nauwkeurig kan en/of moet worden 

vastgesteld of studenten kritische kennis of deelvaardigheden beheersen of wanneer er sprake is van één juiste aanpak of oplossing. Dat is bij dit reflectiedocument niet het geval.  

Bij holistisch beoordelen gaan we ervan uit dat de uiteindelijke prestatie niet is te reduceren tot een voldoende score op de afzonderlijke beoordelingsaspecten. Het geheel is meer dan de 

som van de delen. 

Het vertrekpunt bij de beoordeling van dit reflectiedocument is een analytische beoordeling van de afzonderlijke beoordelingsaspecten. De beoordelaar geeft per aspect een oordeel over het 

niveau (onvoldoende/ontwikkelend/geaccepteerd/goede prestatie). Per aspect kan de beoordelaar een toelichting geven. Per beoordelingsaspect is aangegeven hoe zwaar dit aspect 

meeweegt in de uiteindelijke beoordeling. Wanneer voor een beoordelingsaspect een onvoldoende wordt gegeven, is daarmee het paper onvoldoende en dient eerst herstel plaats te vinden 

voordat een definitieve beoordeling kan plaatsvinden. 

De beoordelaar geeft voor dit AL-document uiteindelijk een holistisch oordeel, welk oordeel is onderbouwd door de beoordeling, weging en feedback. Een cijfermatige beoordeling wordt 

alleen over het totale rapport gegeven. 
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Verwerking bedrijfskundige opdrachten 
 Onvoldoende Ontwikkelend Geaccepteerd Goede prestatie 

Missie, visie, strategie 
 
 

De student kan een beperkte 
beschrijving geven van de 
strategie van de organisatie 
met termen als missie, visie 
en/of strategie. 

De student kan de strategie van 
de organisatie beschrijven in 
termen missie, visie en 
strategie. Correctheid en/of 
relevantie van de beschrijving 
roept vragen op. 

De student kan de strategie van 
de organisatie correct1 en 
relevant2 beschrijven in termen 
missie, visie en strategie. 

De student kan de strategie van 
de organisatie correct1, 
relevant2 en goed onderbouwd 
beschrijven in termen missie, 
visie en strategie. 

     

Macro- en meso-
ontwikkelingen 

De student kan een beperkte 
beschrijving geven van de 
macro- en meso-
ontwikkelingen met betrekking 
tot zijn of haar organisatie. 

De student kan aan de hand 
van macro- en meso-
ontwikkelingen beschrijven hoe 
de organisatie wordt beïnvloed 
door deze ontwikkelingen. 
Correctheid en/of relevantie 
van de beschrijving roept 
vragen op. 

De student kan aan de hand 
van macro- en meso-
ontwikkelingen correct en 
relevant beschrijven hoe de 
organisatie wordt beïnvloed 
door deze ontwikkelingen. 

De student kan aan de hand 
van macro- en meso-
ontwikkelingen correct, 
relevant en goed onderbouwd 
beschrijven hoe de organisatie 
wordt beïnvloed door deze 
ontwikkelingen. 

     

Organisatiekunde De student kan een beperkte 
beschrijving geven met 
betrekking tot de inrichting van 
de organisatie en effectiviteit 
van de realisatie van prestaties. 

De student kan met behulp van 
een drietal organisatiekundige 
modellen beschrijven hoe de 
organisatie is ingericht en in 
hoeverre deze inrichting 
effectief is met betrekking tot 
het realiseren van de gewenste 
prestaties. Correctheid en/of 
relevantie van de beschrijving 
roept vragen op. 
 
 

De student kan met behulp van 
een drietal organisatiekundige 
modellen correct en relevant 
beschrijven hoe de organisatie 
is ingericht en in hoeverre deze 
inrichting effectief is met 
betrekking tot het realiseren 
van de gewenste prestaties. 

De student kan met behulp van 
een drietal organisatiekundige 
modellen correct, relevant en 
goed onderbouwd beschrijven 
hoe de organisatie is ingericht 
en in hoeverre deze inrichting 
effectief is met betrekking tot 
het realiseren van de gewenste 
prestaties. 

     

                                                           
1 Passend bij de organisatie van de student, compleet en op de juiste wijze gepresenteerd (zoals aangeleerd en/of vanuit de literatuur). 
2 Student blijft bij de kern en haalt geen overbodige zaken aan. 
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Richten, inrichten en verrichten De student kan een beperkte 
beschrijving geven van de 
interne organisatie. 

De student kan aan de hand 
van minimaal twee relevante 
modellen de interne 
organisatie beschrijven. 
Correctheid en/of relevantie 
van de beschrijving roept 
vragen op. 

De student kan aan de hand 
van minimaal twee relevante 
modellen de interne 
organisatie correct en relevant 
beschrijven. 

De student kan aan de hand 
van minimaal twee relevante 
modellen de interne 
organisatie correct, relevant en 
goed onderbouwd beschrijven. 

     

Portfolio De student kan een beperkte 
beschrijving geven van het 
productportfolio van de 
organisatie 

De student kan met behulp van 
de BCG-matric het 
productportfolio van de 
organisatie beschrijven. 
Correctheid en/of relevantie 
van de beschrijving roept 
vragen op. 

De student kan met behulp van 
de BCG-matric het 
productportfolio van de 
organisatie correct en relevant 
beschrijven. 

De student kan met behulp van 
de BCG-matric het 
productportfolio van de 
organisatie correct, relevant en 
goed onderbouwd beschrijven. 

     

Cultuur De student kan een beperkte 
beschrijving geven van de 
cultuur van de organisatie. 

De student kan met behulp van 
minimaal twee relevante 
modellen de cultuur van de 
organisatie beschrijven en de 
ontwikkeling duiden. 
Correctheid en/of relevantie 
van de beschrijving roept 
vragen op. 

De student kan met behulp van 
minimaal twee relevante 
modellen de cultuur van de 
organisatie correct en relevant 
beschrijven en de ontwikkeling 
duiden. 

De student kan met behulp van 
minimaal twee relevante 
modellen de cultuur van de 
organisatie correct, relevant en 
goed onderbouwd beschrijven 
en de ontwikkeling duiden. 

     

Veranderen De student kan de uitkomsten 
van de kleurentest van De 
Caluwé en Vermaak beperkt 
motiveren. De student kan een 
beperkte beschrijving geven 
van de verhouding tussen de 
formele en informele macht in 
de eigen organisatie. 

De student kan de uitkomsten 
van de kleurentest van De 
Caluwé en Vermaak motiveren. 
De student kan de verhouding 
tussen de formele en informele 
macht in de eigen organisatie 
beschrijven en duiden. 
Correctheid en/of relevantie 
van de beschrijving roept 
vragen op. 

De student kan de uitkomsten 
van de kleurentest van De 
Caluwé en Vermaak correct en 
relevant motiveren. De student 
kan de verhouding tussen de 
formele en informele macht in 
de eigen organisatie correct en 
relevant beschrijven en duiden. 

De student kan de uitkomsten 
van de kleurentest van De 
Caluwé en Vermaak correct, 
relevant en goed onderbouwd 
motiveren. De student kan de 
verhouding tussen de formele 
en informele macht in de eigen 
organisatie correct, relevant en 
goed onderbouwd beschrijven 
en duiden. 
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Leiderschap De student kan een beperkte 
beschrijving geven van het 
leiderschap in de eigen 
organisatie, van analyse of 
argumentatie is nauwelijks 
sprake. 

De student kan het leiderschap 
in de eigen organisatie 
analyseren en de uitkomsten 
beargumenteren. Correctheid 
en/of relevantie van de 
beschrijving roept vragen op. 

De student kan het leiderschap 
in de eigen organisatie 
analyseren en de uitkomsten 
correct en relevant 
beargumenteren. 

De student kan het leiderschap 
in de eigen organisatie 
analyseren en de uitkomsten 
correct, relevant en goed 
onderbouwd beargumenteren. 

     

HRM De student kan een beperkte 
beschrijving geven van de HR-
cyclus in de eigen organisatie. 
De student kan een beperkte 
beschrijving geven hoe er 
binnen de organisatie naar 
medewerkers wordt gekeken. 

De student kan de HR-cyclus in 
de eigen organisatie 
beschrijven. De student kan 
beschrijven hoe binnen de 
organisatie naar medewerkers 
wordt gekeken. Correctheid 
en/of relevantie van de 
beschrijving roept vragen op. 

De student kan de HR-cyclus in 
de eigen organisatie correct en 
relevant beschrijven. De 
student kan correct en relevant 
beschrijven hoe binnen de 
organisatie naar medewerkers 
wordt gekeken. 

De student kan de HR-cyclus in 
de eigen organisatie correct, 
relevant en goed onderbouwd 
beschrijven. De student kan 
correct, relevant en goed 
onderbouwd beschrijven hoe 
binnen de organisatie naar 
medewerkers wordt gekeken. 

     

Kwaliteitsmanagement De student kan een beperkte 
beschrijving geven van de 
kwalitatieve ontwikkeling van 
de eigen organisatie. 

De student kan de kwalitatieve 
ontwikkeling van de eigen 
organisatie beschrijven. 
Correctheid en/of relevantie 
van de beschrijving roept 
vragen op. 

De student kan de kwalitatieve 
ontwikkeling van de eigen 
organisatie correct en relevant 
beschrijven. 

De student kan de kwalitatieve 
ontwikkeling van de eigen 
organisatie correct, relevant en 
goed onderbouwd beschrijven. 

     

Prestatiemanagement De student kan een beperkte 
beschrijving geven van de wijze 
waarop de organisatie 
prestatie realiseert. 

De student kan met behulp van 
(minimaal) de Balanced 
ScoreCard beschrijven in 
hoeverre de organisatie 
prestaties realiseert. 
Correctheid en/of relevantie 
van de beschrijving roept 
vragen op. 
 
 
 

De student kan met behulp van 
(minimaal) de Balanced 
ScoreCard correct en relevant 
beschrijven in hoeverre de 
organisatie prestaties 
realiseert. 

De student kan met behulp van 
(minimaal) de Balanced 
ScoreCard correct, relevant en 
goed onderbouwd beschrijven 
in hoeverre de organisatie 
prestaties realiseert. 
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Teammanagement De student kan een beperkte 
beoordeling geven van de 
teameffectiviteit van zijn of 
haar team. Aanbevelingen 
ontbreken. 

De student kan de 
teameffectiviteit van zijn of 
haar team beoordelen en 
komen tot aanbevelingen tot 
verbetering. De kwaliteit van 
de beoordeling roept vragen 
op. De aanbevelingen zijn 
beperkt. 

De student kan correct en 
relevant de teameffectiviteit 
van zijn of haar team 
beoordelen en komen tot 
aanbevelingen tot verbetering. 

De student kan correct, 
relevant en goed onderbouwd 
de teameffectiviteit van zijn of 
haar team beoordelen en 
komen tot aanbevelingen tot 
verbetering. 

     

Motivatie De student kan een beperkte 
beschrijving geven van de wijze 
van motiveren. Aanbevelingen 
ontbreken. 

De student kan correct en 
relevant de effectiviteit van de 
wijze van motiveren 
beoordelen en komen tot 
aanbevelingen tot verbetering. 
De kwaliteit van de beoordeling 
roept vragen op. De 
aanbevelingen zijn beperkt. 

De student kan correct en 
relevant de effectiviteit van de 
wijze van motiveren 
beoordelen en komen tot 
aanbevelingen tot verbetering. 

De student kan correct, 
relevant en goed onderbouwd 
de effectiviteit van de wijze van 
motiveren beoordelen en 
komen tot aanbevelingen tot 
verbetering. 

     

Samenwerking De student kan een beperkte 
beoordeling geven van 
effectiviteit van samenwerken 
intern en extern. 
Aanbevelingen ontbreken. 

De student kan correct en 
relevant de effectiviteit van de 
samenwerking intern en extern 
beoordelen en komen tot 
aanbevelingen tot verbetering. 
De kwaliteit van de beoordeling 
roept vragen op. De 
aanbevelingen zijn beperkt. 

De student kan correct en 
relevant de effectiviteit van de 
samenwerking intern en extern 
beoordelen en komen tot 
aanbevelingen tot verbetering. 

De student kan correct, 
relevant en goed onderbouwd 
de effectiviteit van de 
samenwerking intern en extern 
beoordelen en komen tot 
aanbevelingen tot verbetering. 

     

Besluitvorming De student kan een beperkte 
beoordeling geven van de 
effectiviteit van 
besluitvorming. Aanbevelingen 
ontbreken. 

De student kan correct en 
relevant de effectiviteit van de 
besluitvorming binnen de 
organisatie beoordelen en 
komen tot aanbevelingen tot 
verbetering. De kwaliteit van 
de beoordeling roept vragen 
op. De aanbevelingen zijn 
beperkt. 

De student kan correct en 
relevant de effectiviteit van de 
besluitvorming binnen de 
organisatie beoordelen en 
komen tot aanbevelingen tot 
verbetering. 

De student kan correct, 
relevant en goed onderbouwd 
de effectiviteit van de 
besluitvorming binnen de 
organisatie beoordelen en 
komen tot aanbevelingen tot 
verbetering. 
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Weging 90%     

Toelichting 
 
 
 

    
 
 

 

 

Presentatie 
 Onvoldoende Ontwikkelend Geaccepteerd Goede prestatie 
Vereiste onderdelen 
 
 

Het document omvat niet alle 
componenten en/of  voldoet 
niet aan de vereisten die zijn 
aangegeven. Niet iedere vraag 
of deel van een opdracht wordt 
behandeld. 

Het document omvat bijna alle 
componenten en voldoet 
nagenoeg aan de vereisten die 
zijn aangegeven. Elke vraag of 
deel van een opdracht wordt 
behandeld. 

Het document omvat alle 
componenten en voldoet 
aan de vereisten die zijn 
aangegeven. Elke vraag of 
deel van een opdracht 
wordt behandeld. 

Het document omvat alle 
componenten en voldoet 
aan de vereisten die zijn 
aangegeven. Elke vraag of 
deel van een opdracht 
wordt grondig behandeld. 

     
Structuur Het schrijven in onduidelijk en 

onoverzichtelijk. Gedachten 
worden niet op een logische 
wijze uitgedrukt. 

Het schrijven is onduidelijk 
en/of onoverzichtelijk. 
Gedachten worden niet op een 
logische wijze uitgedrukt. 

Het schrijven is meestal 
duidelijk, beknopt en 
overzichtelijk 
gepresenteerd. Gedachten 
worden op coherente en 
logische wijze uitgedrukt. 

Het schrijven is duidelijk, 
beknopt en overzichtelijk 
gepresenteerd. Gedachten 
worden op coherente en 
logische wijze uitgedrukt. 

     
Taal Stijl-, grammatica- en 

spellingsregels zijn niet correct 
toegepast. Het document zit 
vol taalfouten. 

Stijl-, grammatica- en 
spellingsregels zijn redelijk 
correct toegepast. Het 
document kent veel fouten per 
pagina. 

Stijl-, grammatica- en 
spellingsregels zijn redelijk 
correct toegepast. Het 
document kent enkele 
fouten per pagina. 

Stijl-, grammatica- en 
spellingsregels zijn correct 
toegepast. 

Weging 10%     
Toelichting 
 

    
 

 


