Rubrics in de klas: zo ga je er mee aan de slag!

Nakijken, leerlingen beoordelen en feedback geven zijn ingewikkelde processen. Hoe zorg je dat je
als docent duidelijk maakt aan leerlingen wat ze moeten kunnen, en organiseer je het ook nog eens
zo dat dit tot goede feedback leidt? Rubrics zijn daarbij een oplossing, wanneer deze goed ingezet
worden. Maar hoe pak je dat aan? In dit artikel alles wat je moet weten om aan de slag te gaan met
rubrics.

Wat zijn Rubrics?
Rubrics zijn er in verschillende vormen, waarbij ze allemaal een aantal overeenkomsten hebben:
tekst in tabellen die te gebruiken zijn om het werk van leerlingen te beoordelen. Meestal worden
rubrics gebruikt bij het nakijken van een verslag of het beoordelen van vaardigheden. Deze rubrics
bestaan altijd uit een paar onderdelen, namelijk: verschillende criteria, verschillende niveaus, en
beschrijvingen van deze criteria op deze niveaus. Vanaf de jaren ’70 is deze vorm van beoordeling in
gebruik, waarbij er met name de laatste jaren steeds meer aandacht voor is gekomen.

Waarom rubrics?
Rubrics worden vanwege verschillende redenen gebruikt, waarbij een van de belangrijkste de
inzichtelijkheid is die ze bieden. Voor leerlingen is dit prettig omdat er omschreven wordt wat
verwacht wordt van de leerling. Docenten zijn ermee geholpen omdat het zorgt voor een duidelijke
richtlijn waarbij leerlingen betere feedback kunnen krijgen. Een goede rubric kan eigenlijk door
iedereen ingevuld worden, omdat de omschrijving zo helder is dat er nauwelijks twijfel kan zijn.
Naast het inzichtelijk maken van wat er verwacht wordt is ook de concrete feedback die dit oplevert
erg fijn. Doordat het zo duidelijk is waar aan voldaan moet worden kan iedereen inhoudelijke
feedback geven, wat ook de peer-feedback van leerlingen verbetert. Het haalt daarbij ook de
subjectiviteit een beetje weg, en het gaat minder snel over dat iets ‘mooi’ is, maar eerder over de
inhoud.
Als derde reden worden rubrics vaak gebruikt voor het ‘kwantificeerbaar maken’ van zaken die
moeilijk te meten zijn. Het is ingewikkeld om voor vaardigheden een cijfer te geven, maar je kunt
wel de verschillende indicatoren beschrijven. Hierdoor zie je dat rubrics dan ook veel gebruikt
worden om vaardigheden te beoordelen, waardoor leerlingen ook weten wat er verwacht wordt als
het gaat over ‘samenwerken’ of ‘creatief denken’.

Soorten rubrics
Er zijn verschillende soorten rubrics, waarbij elke soort zowel voor als nadelen heeft. Hieronder
hebben we de drie belangrijkste uitgewerkt.
1. Holistische rubrics
Bij dit type rubric is alles met elkaar gekoppeld. Je krijgt een beoordeling op basis van het
complete werk, zoals te zien in het voorbeeld. Dit is als docent de eenvoudigste manier om te
beoordelen, maar het maakt het geven van gerichte feedback daarmee een stuk ingewikkelder.
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Een holistische rubric over een verslag.
2. Analytische rubrics
Bij deze soort rubric worden de verschillende onderdelen uit elkaar gehaald en apart
beoordeeld. Dit is het type rubric die het meest gebruikt wordt, mede vanwege de
veelzijdigheid. Een nadeel is wel dat leerlingen kunnen gaan rekenen: ze zoeken de onderdelen
waar ze goed in zijn en compenseren dat met andere onderdelen. De feedback die je als docent
kunt geven is wel een stuk gerichter.

Een analytische rubric over de vaardigheid ‘divergent denken’.
3. Rubric van 1
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De derde versie is vooral gericht op het geven van feedback. Er is eigenlijk maar een richtlijn
per onderdeel waaraan voldaan moet worden. Is dit behaald, dan is het in orde. Het verschil is
vooral te zien wanneer er nog iets verbeterd moet worden of wanneer er juist veel beter werk
geleverd is. Deze rubric kost de docent dan ook meer werk, maar levert meer op in het
leerproces.

Een rubric van 1 voor het maken van een game.

Niveaus in de rubric
De criteria zijn altijd afhankelijk van het product of de handeling. De niveaus bij de analytische en
holistische rubric kunnen echter altijd hetzelfde zijn. Wat zijn nu handige niveaus om te gebruiken
bij het maken van een rubric? Wat in ieder geval belangrijk is, is dat er niet veel of te weinig
verschillende niveaus zijn: dat maakt het onderscheid tussen ertussen te vaag of hard. Een
veelgebruikt aantal niveaus is daarom 3 of 4. Afhankelijk van het doel, het vak en wellicht ook de
thematiek waarbinnen de leerlingen werken, kun je denken aan de volgende niveaus:
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Rubric niveaus

Kritiek op het gebruik van rubrics
Is met bovenstaande kennis het gebruik van rubrics perfect? Zeker niet, want ook het inzetten van
rubrics in de klas kent soms problemen. Als eerste is er het gevaar van overenthousiaste docenten:
door elk onderdeel tot in de details te beschrijven blijft er weinig ruimte meer over voor echte groei.
Leerlingen zullen precies doen wat er gevraagd wordt, maar zeker niet meer.
Een ander veel voorkomend probleem is het rekenen van leerlingen. Wanneer een rubric niet goed
in balans is kunnen leerlingen de inhoud van de opdracht omzeilen en genoeg punten scoren op
basis van samenwerking en vorm. Überhaupt wil je niet dat leerlingen op die manier werken, maar
wanneer je een beoordelingsmethode op die manier inzet zullen leerlingen dat ook op die manier
aanpakken.
Als laatste kritiek is er de schijnbare objectiviteit die een rubric uitstraalt. Net als andere manieren
van beoordelen speelt de individuele docent altijd een rol bij het kijken naar het werk van de
leerling. Ook al is er bij een rubric meer beschreven dan bij andere beoordelingsmethodes, dan nog
betekent dit niet dat het hierdoor objectief is.

Tips:
Aan de slag dus! Je ziet dat rubrics erg bruikbaar zijn, zo lang je het maar op een goede manier inzet
en je op de hoogte bent van de gevaren. Hieronder nog enkele tips voor het gebruik van rubrics in
de klas:
Geef leerlingen eens een lege rubric, en laat ze deze zelf invullen. Op die manier leggen ze
voor zichzelf de lat, en die ligt vaak hoger dan die van de docent.

Dit artikel is afkomstig van Vernieuwenderwijs.nl | Inspiratie en Innovatie

Rubrics in de klas: zo ga je er mee aan de slag!

Een rubric is ook goed te gebruiken in het proces, al moet het dan vooral over de feedback
gaan en niet over een zo hoog mogelijk cijfer.
Het is een illusie alles te kunnen beschrijven, probeer een rubric dus kort en krachtig te
houden.
Op zoek naar voorbeeld rubrics? Zie hier enkele rubrics die door het SLO zijn ontwikkeld, en
hier een verzameling rubrics uit de VS.
Zelf al veel ervaring met rubrics? Wat werkt wel en wat niet? Laat het ons hieronder weten!
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