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beoordelingWijzer
WAT IS DE BEOORDELINGSWIJZER?
De BeoordelingsWijzer is een hulpmiddel om een objectief beoordelingsmodel te maken. Je gebruikt de BeoordelingsWijzer om
vaste richtlijnen voor de beoordeling van een praktische opdracht op te stellen. Als iedereen op dezelfde manier beoordeelt en
beoordeeld wordt, draagt dat bij aan een betrouwbare beoordeling.

HOE WERKT DE BEOORDELINGSWIJZER?
A - VOORBEREIDING

B - BEOORDELING

Stap 1:	De BeoordelingsWijzer is een invulbare pdf. Vul
de algemene informatie over opdracht in: het vak, het
onderwijstype, het leerjaar en de naam van de toets.
Stap 2:	Bepaal per onderdeel of toetsdoel uit de toetsmatrijs welke aspecten beoordeeld moeten worden.
Vertaal deze aspecten naar specifieke, actieve en
meetbare beoordelingscriteria en noteer die criteria in
de BeoordelingsWijzer. Geef per beoordelingscriterium
aan onder welk onderdeel of toetsdoel uit de toetsmatrijs
het criterium valt.
Stap 3:	In de BeoordelingsWijzer zijn de beoordelingscategorieën O (onvoldoende), V (voldoende) en G (goed)
opgenomen, inclusief het aantal bijbehorende punten.
Je kunt het aantal punten aanpassen, bijvoorbeeld als je
aan een beoordelingscriterium meer weging wilt
toekennen. Je kunt ook de beoordelingscategorieën zelf
aanpassen (bijvoorbeeld naar 0, 1 en 2 punten, zodat je
bij de beoordeling alleen kruisjes hoeft te zetten).

Stap 1: Je kunt de BeoordelingsWijzer digitaal invullen
of uitprinten en hem op papier invullen. Vul de naam
van de leerling en het leerlingnummer in. Vul je eigen
naam in bij naam beoordelaar en vul de datum van
beoordeling in.
Stap 2: Beoordeel de praktische opdracht. Geef per
beoordelingscriterium de score aan door het aantal
punten te omcirkelen of door een kruisje te zetten in
de juiste kolom. Gebruik hierbij de beoordelingsrichtlijnen uit de rubric.
Stap 3: Vul in de BeoordelingsWijzer het aantal behaalde
punten in bij subtotaal (pagina 1 en 2) en totaal.
Stap 4: Vul onderaan de BeoordelingsWijzer het totaal
aantal behaalde punten in. Bepaal op basis van de cesuur
of de leerling de opdracht behaald heeft en vul dit in bij
beslissing. Bereken indien van toepassing het cijfer.

Stap 4: Vul de rubric in. Dit is een aparte bijlage bij de
BeoordelingsWijzer. Beschrijf per beoordelingscriterium
wat een leerling concreet moet laten zien voor een
onvoldoende, voldoende of goed als beoordeling.
Stap 5: Vul onderaan de BeoordelingsWijzer het totaal
aantal te behalen punten en de cesuur in. Noteer, indien
je een cijfer wilt geven voor de opdracht, ook de manier
waarop het cijfer moet worden berekend bij
cijferbepaling (bijv. aantal behaalde punten / 10).

wat heb je dan?
De BeoordelingsWijzer geeft een helder overzicht van wat je beoordeelt en op welke manier het eindoordeel tot stand komt. Zo
zorg je voor een meer inzichtelijke beoordeling van en voor je leerlingen én voor een grotere vergelijkbaar-heid tussen
verschillende beoordelingen of beoordelaars.
De BeoordelingsWijzer, rubric en bijbehorende instructie kun je downloaden op toets.nl. Hier kun je tevens de toetsmatrijs, de
ToetsfeedbackWijzer, de FeedbackWijzer, de BeoordelingsWijzer, de LeerlingWijzer met LeerlingTips
en de bijbehorende instructies downloaden. Ook vind je hier een voorbeelduitwerking van de BeoordelingsWijzer.
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