
Voorlichting implementatie rubrics

VOORBEELD

[Naam]

[Datum]



Invoering herziene kwalificatiestructuur

• Herijking exameninstrumentarium

• Herziening beoordelingssystematiek praktijkexamens

o Vraag om meer handvatten bij beoordelen 
praktijkexamens

o [Vraag om becijfering (o.a.) praktijkexamens]

• […]

Wat is de aanleiding?



Invoering rubrics (beoordelingstabellen) als 
beoordelingssystematiek

• ‘Nieuw’ voor [naam instelling] en mbo-land

• Meer bekend in hbo en wo

• [Groot project [naam instelling]-breed]

• Voor de examens van de herziene kwalificatiedossiers

• […]

Wat gaan we doen?



• Mogelijk om resultaat, gedrag, houding, kennis en vaardigheden 
geïntegreerd te beoordelen

• Elke beoordelaar hanteert dezelfde criteria

• Inhoudelijke handvatten per beheersingsniveau

• Onderbouwde beoordeling per criterium

• Maakt geven van een cijfer mogelijk

• Transparantie 

• Eventueel ook formatief in te zetten

• […]

Waarom rubrics invoeren?



• Ontwikkelen met team van inhoudsdeskundigen vanuit 
scholen en branche

– Beginnend beroepsbeoefenaar

– Handvatten voor assessor

– Essentie van het beroep

• In een breed scala van contexten (scenario’s) te gebruiken

• Transparante procedure

• Onderdeel van VROEG-WACKER-procedure

• Beoordelaars dienen inhoudelijk deskundig te zijn

• […]

Welke uitgangspunten zijn van belang?



• We bekijken een voorbeeld van een ingevulde rubric (concept).

• We bekijken het beoordelingsvoorschrift.

Hoe ziet een rubric eruit?



• Clustering van taken

• [Vierpuntsschaal]

• Benaming [0, 1, 2 en 3]

• Beschrijvingen

• Cruciale criteria

• Cesuur

• […]

Welke keuzes zijn gemaakt?



• In vroeg stadium bijstellen

o Inhoudelijk

o Praktisch

• Betrokkenheid en input van gebruikers

• Onderdeel implementatie

• [Onderdeel van het project]

• [Impact op andere opleidingsgebieden]

• […]

Waarom een gebruikerstest?



• Wat: […]

• Wanneer: […]

• Doelgroep: […]

• Soort examen: […]

• Betrokkenen: […]

• Omvang: […]

• Resultaat: [informatie over gebruik van rubrics]

• […]

Hoe zien we de uitvoering van de test?



• Vooraf bestuderen van beoordelingsformulieren en 
beoordelingsvoorschrift

• VROEG-methode toepassen

• Beoordelen van [een aantal (ntb) kandidaten]

– In koppels

– Aan de hand van de WACKER-methode

– Conform de beoordelingsprocedure

– Op basis van de criteria in de rubric

• Komen tot een gezamenlijk eindoordeel

• Invullen van beoordelingsformulieren

• Maken van aantekeningen over het gebruik van rubrics

• Feedback leveren [via een interview (individueel)], op basis 
van de aantekeningen vanuit WACKER en vanuit het gebruik

• […]

Wat vragen we van de beoordelaars?



• Zorgen voor alle materialen

• Verloop monitoren, observeren

• Eventueel ondersteunen m.b.t. logistieke zaken

• Interview houden

• Resultaten verwerken en terugkoppelen

Wat is de rol van [de projectgroep]?



[…]

Welke koppels vormen we?



• In de gekozen koppels

• Doorlopen van beoordelingsformulieren

• […]

Aan de slag met VROEG



Terugkoppeling

• Hoe verliep het gesprek?

• Wat viel op?

• Heb je nog iets nodig?

• […]

Aan de slag met VROEG



[Contactgegevens]

Contact


