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Rubric voor reflectieverslag  (totaal te halen punten: 20) - schooljaar 2019/2020 

Naam student: Dewi Vlek           Datum:  03-02-2020 

Naam docent: Loes Willems           Resultaat: Voldaan 

 
Categorie 

 
4 – Boven de norm 

 
3 – Volgens de norm 

 
2 – Gaat richting de norm 

 
1 – Onder de norm 

 
Score 

Structuur en opbouw verslag 
Bevat het verslag alle onderdelen 
gegeven in de powerpoint van 
week 7 en is het Nederlands HBO 
waardig? 
 

Het verslag bevat alle onderdelen 
en de reflectie is in HBO waardig 
Nederlands geschreven. 
Verslag heeft een origineel en 
kloppend voorblad. 

Alle onderdelen zitten in 
het verslag. Reflectie is in 
goed Nederlands 
geschreven.  
Verslag heeft een 
kloppend voorblad. 

Bijna alle onderdelen zitten in 
het verslag. Reflectie is in 
redelijk Nederlands verwoord. 
Verslag heeft een voorblad. 

Niet alle onderdelen 
zitten in het verslag. 
Reflectie is in slecht 
Nederlands verwoord. 
Geen voorblad. 

3 

Reflectie talent 
Bevat de reflectie concrete 
voorbeelden en situaties waarop 
gereflecteerd wordt en wordt er 
gebruik gemaakt van de 
aangereikte hulpmiddelen (de 
tussenevaluatie (les 6B), 360 
graden feedback formulier en de 
tips uit de les (zie powerpoint)? 
 

Zeer goede reflectie op talent met 
veel diepgang.  
Er is gebruik gemaakt van de 
hulpmiddelen. 

Goede reflectie op talent 
met voldoende diepgang.  
Er is (gedeeltelijk) gebruik 
gemaakt van de 
hulpmiddelen. 

Redelijke reflectie op talent.  
Er mag meer diepgang in. Er is 
tenminste gebruik gemaakt van 
een van de hulpmiddelen. 

Onvoldoende reflectie 
op talent. Er is minimaal 
of geen gebruik 
gemaakt van de 
hulpmiddelen. 

3 

Reflectie samenwerking 
Bevat de reflectie concrete 
voorbeelden en situaties waarop 
gereflecteerd en de student durft 
kritisch te zijn waarbij hij/zij 
verwijst naar afspraken uit het 
PVA. 

Zeer goede diepgaande reflectie 
op samenwerking groep, durft 
kritisch te zijn en neemt het PvA 
daarin mee.  

Goede reflectie, met 
voldoende diepgang op 
samenwerking groep, 
durft kritisch te zijn. 
Eventueel wordt er 
verwezen naar het PvA. 

Redelijke reflectie met beperkte 
diepgang op samenwerking 
groep.  
De student mag kritischer zijn. 
Geen verwijzing naar het PvA. 

Onvoldoende reflectie 
op samenwerking groep 
en onvoldoende 
diepgang. Onvoldoende 
kritisch. Geen verwijzing 
naar het PvA. 

3 

Conclusie en 
vervolgactiviteiten 
Bevat de conclusie kernachtig de 
belangrijkste successen & 
leerpunten en zijn er nieuwe 
leerdoelen en/of talenten 

Alle belangrijke successen & 
leerpunten staan duidelijk 
beschreven op een rij. 
Vervolgactiviteiten zijn goed 
geformuleerd en zeer goed 
onderbouwd. 

Er zijn een aantal van de 
belangrijke successen 
leerpunten beschreven. 
Vervolgactiviteiten zijn 
goed geformuleerd met 
een kloppende 
onderbouwing. 

Er is een korte 
onvolledige/onduidelijke 
opsomming van successen & 
leerpunten. Vervolgactiviteiten 
zijn redelijk geformuleerd al dan 
niet met een kloppende 
onderbouwing. 

Er zijn geen duidelijke 
successen & leerpunten 
beschreven. Er zijn geen 
vervolgactiviteiten 
geformuleerd. 

3 
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geformuleerd waar de student 
mee aan de slag wil? 
Talentposter 
Is de talentposter een visuele 
(foto’s, schetsen, infographic, enz) 
uitwerking van de talenten van de 
student (minder sterke kanten, 
karaktereigenschappen, hobby’s 
kunnen daar ook een onderdeel in 
zijn). Poster is zonder uitleg te 
begrijpen? 

De talentposter is een visuele 
uitwerking van de talenten. 
Andere onderdelen (minder sterke 
kanten, karaktereigenschappen, 
hobby’s ed) zijn daar ook in 
meegenomen. De poster is zonder 
uitleg goed te begrijpen. 

De talentposter is een 
visuele uitwerking van de 
talenten. Eventueel zijn 
andere onderdelen daarin 
meegenomen. 
De poster is zonder uitleg 
te begrijpen. 

De talentposter is onvoldoende 
uitgewerkt. Summiere visuele 
uitwerking van klein aantal 
talenten. Geen andere 
onderdelen zijn meegenomen. 
De poster is zonder uitleg 
moeilijk te begrijpen. 

Er is geen talentposter 
aanwezig. 

4 

Opmerkingen Wat een prachtige talentposter! 
 
Goede reflectie. 
Mooie feedback gekregen van je groepsgenoten. 
 
Goed conclusie.   
 

 

 
Er zijn in totaal 20 punten te behalen. Bij (2x3+3x2) = 12 punten zijn gelijk aan een 5,5 en VOLDAAN. 
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