
RUBRICS  
 

Onderwerp Goed Voldoende Onvoldoende 
1 Werkhouding 
 
 
 
 
 

− leerling zet zich altijd in 
tijdens de les 

− leerling zet zich in met 
huiswerk en andere 
schooltaken  

− inzet is meestal in orde  − leerling heeft veel 
aanmoediging nodig om 
zich in te zetten en zet 
kleine stappen 

2 Zelfstandigheid 
 
 
 
 
 

− stelt gerichte vragen  
(in en buiten de les) 

− kiest zelf de (werk) 
strategie 

− neemt 
verantwoordelijkheid 
voor de taak 
 

− vraagt om hulp en kan 
dan weer verder aan de 
slag 

− neemt in (kleine) 
stappen 
verantwoordelijkheid 

− vraagt niet of weinig om 
hulp en gaat niet aan de 
slag 

− leerling heeft 
afwachtende houding 

3 Inzicht 
 
 
 
 
 

− vakinhoudelijke 
leeropbrengsten zijn 
goed, leerling 
demonstreert kennis en 
inzicht 

− leerling is in staat te 
reflecteren op eigen 
product/leerproces 

− leeropbrengsten en 
inzicht zijn in orde, 
behalve de volgende 
vakken die nog in 
ontwikkeling zijn:  

- .. 
- ..  

− leerling kan in beperkte 
−  mate reflecteren op 

product/leerproces 
 

− vakinhoudelijke 
leeropbrengsten en 
inzicht zijn voor (te) veel 
vakken onvoldoende, nl. 

- ... 
- … 

− reflecteren op eigen 
product en leerproces 
vindt de leerling lastig 

4 Betrokkenheid 
 
 
 
 

− draagt actief bij in de 
groep (meedoen: 
samenwerking, 
interactie) 

− doet vaak mee, maar 
soms na enige 
aanmoediging 

− toont weinig 
betrokkenheid en heeft 
een passieve houding in 
de les 

5 Organisatie 
 
 
 
 
 

− plant zelf en heeft het 
werk op tijd af 

− komt gemaakte 
afspraken na, zoals 
tijdig inleveren, tijdig 
inloggen 

− vindt het soms lastig om 
helemaal goed de taak 
in te schatten maar 
groeit hierin  

− komt gemaakte 
afspraken meestal na 
 

− leerling heeft geen plan 
− moet vaak herinnerd 

worden aan gemaakte 
afspraken 

6 Werkverzorging 
 
 
 

− werk ziet er altijd netjes 
uit, de leerling werkt 
zorgvuldig  

− werk ziet er over het 
algemeen ordelijk uit 

 

− werk is regelmatig 
onsamenhangend of 
onvolledig 

7 Gedrag − mijn gedrag draagt bij 
aan een positieve sfeer 
in de klas, mijn docent 
hoeft mij nooit te 
corrigeren 

− mijn gedrag draagt vaak 
bij aan een positieve 
sfeer in de klas, maar ik 
moet soms gecorrigeerd 
worden 

− mijn gedrag draagt niet 
bij aan een positieve 
sfeer in de klas, ik moet 
vaak gecorrigeerd 
worden 


