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BEOORDELINGSWIJZER
Vak
Onderwijstype

Rubric

Leerjaar

biologie

Naam toets

vwo

5
groepsopdracht isoleren van DNA

Beoordelingsschaal
Beoordelingscriteria

O

V

G

De leerling:
1

stelt een realistische tijdplanning op.

onvolledige en/of onrealistische
tijdsplanning

realistische tijdsplanning

realistische en efficiënte tijdsplanning

2

hanteert een efficiënte werkverdeling.

onevenredige werkverdeling

evenredige werkverdeling

evenredige en efficiënte werkverdeling

3

hanteert een goede werkvolgorde.

onvolledige e/of onlogische werkvolgorde

volledige en logische werkvolgorde

efficiënte werkvolgorde

4

gebruikt de materialen zorgvuldig en veilig.

onzorgvuldig en/of onveilig
materiaalgebruik

zorgvuldig en veilig materiaalgebruik.

zorgvuldig en veilig materiaalgebruik,
materialen schoongemaakt en opgeruimd

5

formuleert een passende onderzoeksvraag en hypothese in de
inleiding van het verslag.

onvolledig en/of inhoudelijk onjuist

duidelijk beschreven onderzoeksvraag en
hypothese

duidelijk beschreven onderzoeksvraag en
theoretisch onderbouwde hypothese

6

beschrijft de methode van onderzoek en benodigde materialen
in het werkplan van het verslag.

onvolledig en/of inhoudelijk onjuist

werkplan op basis waarvan anderen het
practicum opnieuw uit kunnen voeren

opnieuw uitvoerbaar werkplan met
proefopstelling

7

beschrijft de resultaten van het practicum overzichtelijk in het
verslag.

onvolledig en/of inhoudelijk onjuist

overzichtelijke beschrijving resultaten
zonder conclusies of discussie

resultaten zonder conclusies of discussie,
samengevat in relevante diagrammen

8

geeft een onderbouwd antwoord op de onderzoeksvraag in de
conclusie van het verslag.

onvolledig en/of inhoudelijk onjuist

duidelijk antwoord op onderzoeksvraag

theoretisch onderbouwd antwoord op
onderzoeksvraag
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Rubric
Beoordelingsschaal

Beoordelingscriteria

O

V

G

onvolledig en/of onvoldoende kritisch

kritisch beschreven opvallendheden en
verbeterpunten

opvallendheden en verbeterpunten
vergeleken met bevindingen literatuur

geen aandacht besteed aan lay-out en/of
onjuist gebruik van figuren

overzichtelijke lay-out, juist gebruik van
figuren (kwaliteit en kwantiteit)

overzichtelijke lay-out, figuren versterken
tekst

boodschap niet helder en/of presentatie
sluit niet aan bij doelgroep

boodschap helder maar sluit niet volledig
aan bij doelgroep

boodschap helder en passend voor
doelgroep

presentatie boeit luisteraars niet en/of
verloopt moeizaam

presentatie weet luisteraars te boeien

actieve en boeiende presentatie

neemt verantwoordelijkheid voor de groep en zijn eigen rol
binnen de groep.

voelt zich niet verantwoordelijk, ook niet
als hij/zij daarop wordt aangesproken

voelt zich pas verantwoordelijk als hij/zij
daarop word aangesproken

voelt zich verantwoordelijk en levert een
duidelijke bijdrage aan groepsproduct

14

toont initiatief.

doet alleen iets als een ander het vraagt

heeft aansturing nodig voordat hij/zij
initiatief toont

toont duidelijk initiatief

15

komt de gemaakte afspraken na.

komt gemaakte afspraken (regelmatig)
niet na

moet soms aan afspraken herinnerd
worden

komt alle gemaakte afspraken na

9

bespreekt opvallendheden en verbeterpunten in de discussie
van het verslag

10

hanteert een overzichtelijke lay-out in het verslag.

11

presenteert het verslag doelgericht (boodschap, doelgroep).

12

presenteert het verslag boeiend (stemgebruik, houding, contact
met publiek, hulpmiddelen).

13

16
17
18
19
20
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