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Rubric beoordeling reflectiedocument 

 

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/best practice). 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 reflectiedocument uiteindelijk een holistisch oordeel, welk oordeel is onderbouwd door de beoordeling, weging en feedback per aspect. Een cijfermatige 

beoordeling wordt alleen over het totale rapport gegeven. 
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Reflectie op eigen handelen 
 Onvoldoende Ontwikkelend Geaccepteerd Goede prestatie 

Effectiviteit van eigen 
handelen 
 
 

De student vind het lastig 
om te verwoorden hoe hij of 
zij de dingen heeft 
aangepakt. 
De student kan niet 
aangeven of de manier van 
handelen effectief was. 

De student kan uitleggen 
hoe hij of zij dingen heeft 
aangepakt. De student vindt 
het nog lastig of het 
handelen wel of niet 
effectief was en waarom. 

De student kan aangeven 
wat er wel of niet effectief 
was in zijn of haar handelen. 
De student vindt het nog 
moeilijk om aan te geven 
waarom. 

De student kan aangeven 
wat er wel of niet effectief is 
in zijn of haar handelen en 
kan ook uitleggen waarom 
dat wel of niet effectief is. 

     

Inzicht in consequenties van 
eigen handelen 

De student kan lastig 
overzien hoe hij of zij het nu 
eigenlijk aanpakt en vindt 
het ook moeilijk om tot een 
verbeterplan te komen. De 
student komt niet met 
verbeterpunten. 

De student kan beperkt 
aangeven hoe hij of zij het 
nu eigenlijk aanpakt en 
komt tot een beperkt aantal 
verbeterpunten om zijn of 
haar handelen de volgende 
keer iets effectiever te 
maken. 

Op basis van de dingen die 
wel of niet goed gaan, kan 
de student tot een paar 
verbeterpunten komen om 
zijn of haar handelen de 
volgende keer iets 
effectiever te maken. 

De student kan goed 
aangeven hoe hij of zij het 
handelen de volgende keer 
gaat verbeteren en wat hij 
of zij de volgende keer 
hetzelfde gaat doen. De 
student komt met concrete 
en realistische 
verbeterpunten. 

Weging 35%     

Toelichting 
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Reflectie op eigen werk 
 Onvoldoende Ontwikkelend Geaccepteerd Goede prestatie 

Reflecteren op de kwaliteit 
van het werk 
 
 

De student voert 
werkzaamheden uit, maar 
heeft geen idee of het wel of 
niet goed is uitgewerkt. 

De student heeft wel een 
idee of zijn of haar werk 
over het geheel genomen 
goed is of niet, maar vindt 
het moeilijk om uit te leggen 
waarom precies of om 
verbeterpunten te 
benoemen. 

De student kan uitleggen 
wat er goed gaat qua werk 
en wat niet. De student kan 
een paar verbeterpunten 
benoemen. 

De student kan uitleggen 
wat er goed gaat qua werk 
en wat hij of zij wil 
verbeteren. Daarnaast geeft 
de student aan wat hij of zij 
de volgende keer hetzelfde 
gaat doen en waarom. 

Weging 35%     

Toelichting 
 
 
 

    
 
 

 

 

Kwaliteit 
 Onvoldoende Ontwikkelend Geaccepteerd Goede prestatie 

Diepgang 
 
 

Conclusies en inzichten zijn 
nauwelijks onderbouwd. 

Conclusies en inzichten zijn 
beperkt onderbouwd. 

Conclusies en inzichten zijn 
onderbouwd. 

Conclusies en inzichten zijn 
helder en goed 
onderbouwd.  

Weging 20%     

Toelichting 
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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 
 
 
 

    
 
 

 

 


