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Inleiding 
 
In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe een rubric ontwikkeld kan worden. In dit stappenplan wordt uitgegaan van examens (summatief), maar 
het stappenplan kan ook gebruikt worden voor het ontwikkelen van rubrics bij toetsen (formatief).  
 
Een rubric is een beoordelingstabel die te gebruiken is bij toetsen en examens waarin resultaat, gedrag, houding, kennis en vaardigheden geïntegreerd 
geëxamineerd worden, bijvoorbeeld bij een praktijkexamen. Een rubric bestaat uit een aantal onderdelen (tabel 1). 

• Per taak of cluster van taken zijn een of meer criteria geformuleerd. Dit zijn de onderdelen waarop de prestatie van de kandidaat beoordeeld wordt. 
• Per criterium zijn er vier beheersingsniveaus. In dit stappenplan is gekozen voor beheersingsniveau 0 tot en met 3, waarbij 0 het laagste 

beheersingsniveau is en 3 het hoogste. Daarnaast wordt een tweede optie gegeven: beheersingsniveau 0 en 1. In sommige gevallen kan hier vanuit 
inhoudelijke overwegingen voor gekozen worden. Onder stap 4 wordt dit verder toegelicht. 

• Voor elk criterium is er per beheersingsniveau beschreven hoe de prestatie van de kandidaat er op dat niveau uitziet. Het nummer van het 
beheersingsniveau staat in het voorbeeld gelijk aan het aantal punten dat een kandidaat voor het beheersen van dat niveau krijgt. 

• Bij sommige criteria staat een * (tabel 1). Dit betekent dat dit criterium cruciaal is voor de beroepsuitoefening. Een kandidaat moet voor dit cruciale 
criterium minimaal 1 punt halen. 

 

Beoordeling opdracht 1 

Taak Criterium 0 1 2 3 

T1 Criterium 1*  beschrijving   beschrijving   beschrijving   beschrijving  

T2, T3 Criterium 2  beschrijving   beschrijving    

Tabel 1 
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In dit stappenplan wordt als voorbeeld een werkproces gebruikt van het KD Bediening, kwalificatie: Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw. Het gaat om het 
werkproces: Maakt dranken serveergereed. Hierbij zijn in de examenmatrijs de volgende taken geformuleerd (tabel 2).  
 
Taaknummer Taak 
T1 De kandidaat maakt dranken (warme, koude en/of alcoholische) serveergereed door ze te schenken, mixen en/of tappen. 
T2 De kandidaat stemt zijn werkzaamheden af met collega’s en/of leidinggevende. 
T3 De kandidaat werkt indien nodig samen met collega’s en/of leidinggevende. 
Tabel 2 

 
Bij het ontwikkelen van rubrics kan het handig zijn om eerder gemaakt werk bij de hand te houden als ijkpunt. Met andere woorden: een aantal producten 
kan naast elkaar gelegd worden om te bepalen wat goed, voldoende, iets minder voldoende en onvoldoende is en om te bepalen op welke criteria gelet 
moet worden bij het beoordelen. 
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Stap 1: Clusteren van taken 
 
Cluster de taken uit de examenmatrijs waar nodig naar te beoordelen eenheden (in dit document verder taken te noemen). Bijvoorbeeld als een taak te 
klein is om alleen te beoordelen of als een aantal taken samen beoordeeld moeten worden. Ook als een taak optioneel is (in voorbeeld T3) moet deze met 
een of meerdere andere taken geclusterd worden.  
 
Neem de taakclustering over in de rubric (tabel 3). 
 

Beoordeling opdracht 1 

Taak Criterium 0 1 2 3 

T1 …  ...  …  …  … 

T2, 
T3 

…  …  …  …  … 

Tabel 3 
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Stap 2: Brainstormen over criteria en componenten 
 
Maak een lijst met daarin onderdelen waarop de kandidaat beoordeeld kan worden bij het uitvoeren van de taak. Verdeel vervolgens deze onderdelen in 
criteria en componenten (tabel 4). Een criterium is een beoordelingsonderdeel. Het is iets wat een kandidaat moet laten zien bij het uitvoeren van de 
taak/op te leveren product, om te tonen dat hij de taak kan uitvoeren. Let op: In het criterium wordt nog niets gezegd over het niveau waarop de kandidaat 
presteert. 
 
Een component is een (sub)onderdeel van een criterium. Het kan hierbij gaan om inhoudelijke (resultaat) en procesmatige (houding en gedrag) 
componenten. Deze componenten dienen als hulpmiddel bij het uitwerken van de criteria in de verschillende categorieën van de rubric. Ook bij een 
component wordt nog niets gezegd over het niveau waarop de kandidaat presteert. 
 
Criteria Componenten 
Bestelling Passende materialen als kopjes/glazen 

Juiste dranken en/of ingrediënten 
Ziet er verzorgd/netjes uit 
Temperatuur 
Compleet 

Bereiding van dranken Juist en veilig gebruik apparaten 
Milieubewust omgaan met materialen en middelen 
Ordelijk en systematisch 
Efficiënt 

Tempo Tempo 
Wetten en richtlijnen Bedrijfsvoorschriften 

Wet- en regelgeving 
(Kwaliteits)normen  
Hygiëne 

Tabel 4 
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Stap 3: Overnemen en formuleren van criteria 
 
Zet de criteria bij de bijbehorende taak in de rubric (tabel 5). Ga bij het formuleren van de criteria uit van de volgende uitgangspunten.  

• De gedragsindicatoren, resultaten en V&V-aspecten uit het KD dienen als inspiratie voor de criteria. 
• De criteria zijn meetbaar en observeerbaar. 
• De criteria zijn betekenisvol en relevant. 
• De criteria overlappen elkaar niet of nauwelijks. 
• De criteria zijn als een of enkele woord(en) geformuleerd. 
• Per taak zijn maximaal 5 criteria geformuleerd.  
• Per werkproces zijn minimaal 2 criteria geformuleerd. 

 
Beoordeling opdracht 1 

Taak Criterium 0 1 2 3 

T1 Bestelling   …  …  …  … 

Bereiding  

 

 …  …  …  … 

Tempo  …  …  …  … 

Wetten, 
richtlijnen en 
procedures 

 …  …  …  … 

Tabel 5 
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Stap 4: Formuleren van beschrijvingen 
 
Werk de criteria uit in de verschillende beheersingsniveaus met behulp van de bij stap 2 geformuleerde componenten (tabel 6). Deze uitwerkingen noemen 
we beschrijvingen. Formuleer per criterium eerst de beschrijving voor het hoogste beheersingsniveau en vervolgens voor de overige beheersingsniveaus. In 
uitzonderingsgevallen is er de optie om bij een criterium met een tweepuntsschaal (0 en 1) te werken. Bijvoorbeeld als iets alleen maar aan- of afwezig kan 
zijn. 
 
De beschrijvingen moeten specifiek genoeg zijn, zodat een beoordelaar weet hoe hij moet scoren. Tegelijkertijd moeten de beschrijvingen zo open zijn dat 
de rubric gebruikt kan worden bij het beoordelen in elke mogelijke context of situatie. 
 
Bij het uitwerken van de criteria kunnen de volgende concepten als inspiratie gebruikt worden. Dit is géén uitputtende lijst. 

• Afwezig – aanwezig 
• Geen – weinig – veel – alle 
• Geen – minder dan – meer dan/de meeste – alle 
• Geen – enkele – meerdere 
• Geen voorbeeld – een voorbeeld – een adequaat voorbeeld – meerdere adequate voorbeelden 
• Minimaal - voornamelijk 
• Inconsistent – consistent 
• Niet – op enkele na – allemaal 
• Niet of minimaal – cruciale – nagenoeg alle – alle  
• Nooit/niet – zelden – soms – over het algemeen - meestal – altijd  
• Incompleet – bijna compleet – compleet 
• Onbegrijpelijk – vaag – grotendeels begrijpelijk – helemaal begrijpelijk 
• Geen van de elementen aanwezig – een paar elementen zijn aanwezig – de meeste elementen zijn aanwezig – alle elementen zijn aanwezig 
• Niet passend – voor een klein deel passend – voor het grootste deel passend – passend 
• Sluit niet aan – sluit deels aan, maar niet op cruciale/relevante punten – sluit deels aan, wel op cruciale/relevante punten – sluit volledig aan 
• Komt niet overeen – komt voor een klein deel overeen – komt grotendeels overeen – komt volledig overeen 
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Markeer in het hoogste en laagste beheersingsniveaus de concepten, om inzichtelijk te maken waarin gevarieerd moet worden in de tussenliggende 
beheersingsniveaus (tabel 6). 
 
Zorg er in verband met de vergelijkbaarheid voor dat de onderdelen per beheersingsniveau consistent zijn qua inhoud en volgorde. Dus als in 
beheersingsniveau 0 bijvoorbeeld de compleetheid van de bestelling genoemd wordt, dan moet deze ook in de overige beheersingsniveaus aan bod komen. 
Daarnaast kan gekozen worden om dezelfde concepten te gebruiken in verschillende beheersingsniveaus en niet op alle concepten te variëren (tabel 6).  
 

Beoordeling opdracht 1 

Taak Criterium 0 1 2 3 

T1 Bestelling   Er zijn te veel verkeerde 
materialen en ingrediënten 
gebruikt. 

En/of 

Bijna alle dranken hebben de 
juiste temperatuur. 

En/of 

De bestelling ziet er 
onverzorgd uit. 

 De juiste materialen en 
ingrediënten zijn gebruikt, op 
een enkele na.  

Bijna alle dranken hebben de 
juiste temperatuur. 

De bestelling ziet er 
grotendeels verzorgd uit. 

 De juiste materialen en 
ingrediënten zijn gebruikt.  

Alle dranken hebben de juiste 
temperatuur. 

De bestelling ziet er 
grotendeels verzorgd uit. 

 De juiste materialen en 
ingrediënten zijn gebruikt.  

Alle dranken hebben de juiste 
temperatuur. 

De bestelling ziet er verzorgd 
uit. 

Bereiding   …  …  …  … 

Tempo  De dranken zijn niet op 
tijd klaar. 

 De dranken zijn op tijd 
klaar. 

  

Tabel 6 
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Stap 5: Bepalen cruciale criteria 
 
Zet een sterretje bij een criterium  als dit criterium cruciaal is bij de uitvoering van het werkproces en het beroep (tabel 7). Op de criteria waar een sterretje 
bij staat, moet de kandidaat minimaal in categorie 1 scoren. Zo niet, dan krijgt de kandidaat een onvoldoende voor het hele werkproces. 
 

Beoordeling opdracht 1 

Taak Criterium 0 1 2 3 

T1 Bestelling*   Er zijn te veel verkeerde 
materialen en ingrediënten 
gebruikt. 

En/of 

Bijna alle dranken hebben de 
juiste temperatuur. 

En/of 

De bestelling ziet er 
onverzorgd uit. 

 De juiste materialen en 
ingrediënten zijn gebruikt, op 
een enkele na.  

Bijna alle dranken hebben de 
juiste temperatuur. 

De bestelling ziet er 
grotendeels verzorgd uit. 

 De juiste materialen en 
ingrediënten zijn gebruikt.  

Alle dranken hebben de juiste 
temperatuur. 

De bestelling ziet er 
grotendeels verzorgd uit. 

 De juiste materialen en 
ingrediënten zijn gebruikt.  

Alle dranken hebben de juiste 
temperatuur. 

De bestelling ziet er verzorgd 
uit. 

Bereiding   …  …  …  … 

Tempo  De dranken zijn niet op 
tijd klaar. 

 De dranken zijn op tijd 
klaar. 

  

Tabel 7  
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Stap 6: Controleren rubric 
 
Controleer de rubric met de checklist (tabel 8) en pas de rubric zo nodig aan. 
 

Checklist 
Inhoud Gaat de rubric over dat wat gemeten moet worden? 

Zijn alle belangrijke criteria in de rubric opgenomen? 
Zijn in de beschrijvingen kritische elementen verwerkt? 
Zijn de taken inhoudelijk gezien logisch geclusterd? 

Vorm Zijn optionele taken geclusterd samen met niet-optionele taken? 
Zijn de criteria als een of enkele woord(en) geformuleerd? 
Zijn de criteria geformuleerd zonder een verwijzing naar een bepaald beheersingsniveau? 
Zijn er per taak max. vijf criteria geformuleerd? 
Zijn bij elk criterium de beheersingsniveaus gevuld? 
Zijn de beschrijvingen concreet? 
Zijn de beschrijvingen eenduidig? 
Zijn de onderdelen per beheersingsniveau consistent? 
Zijn cruciale criteria aangegeven met een sterretje? 

Beoordeling Zijn de criteria meetbaar en observeerbaar? 
Zijn de criteria onafhankelijk van elkaar? 
Is het onderscheid tussen de beheersingsniveaus duidelijk? 
Is het mogelijk om in alle beheersingsniveaus te scoren? 
Is de rubric te gebruiken voor het beoordelen in elke mogelijke context of situatie? 
Zo mogelijk: komen (getrainde en ervaren) beoordelaars tot hetzelfde eindoordeel? 

Tabel 8 
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