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0 punten 

 
1 punt 

 
2 punten 

 
3 punten 

Gebruik van de 
Nederlandse taal. 

Taalgebruik is niet erg helder, 

er is sprake van redelijk wat 

stijl- en spelfouten, 

taalgebruik is (vanwege knip- 

en plakwerk) weinig 

consistent.  

Taalgebruik is tamelijk helder, 

vertoont slechts weinig stijl- 

en spelfouten, vertoont eigen 

stijl van de leerling, redelijke 

zinsbouw.  

Taalgebruik is helder, vertoont 

vrijwel geen stijl- en 

spelfouten, vertoont eigen 

stijl van de leerling, goede 

zinsbouw. 

Taalgebruik is helder en fraai, 

vertoont vrijwel geen stijl- en 

spelfouten, vertoont eigen 

stijl van de leerling, goede 

zinsbouw. 

Uitleg FakeNews Het concept FakeNews wordt 
niet concreet uitgelegd. 

Het concept FakeNews wordt 
theoretisch uitgelegd. 

Het concept FakeNews wordt 
uitgelegd aan de hand van 
concrete voorbeelden. 

Het concept FakeNews wordt 
uitgelegd aan de hand van 
concrete en actuele 
voorbeelden. 

FakeNews artikel Het gemaakte artikel is 
eenvoudig als FakeNews te 
herkennen. Bevat zowel 
inhoudelijke als 
vormgevingsfouten 

Het gemaakte artikel is 
eenvoudig als FakeNews te 
herkennen.  Bevat 
inhoudelijke of 
vormgevingsfouten 

Het gemaakte artikel is met 

enige inspanning als 

FakeNews te bestempelen.  

Bevat inhoudelijke of 

vormgevingsfouten 

Het gemaakte artikel is niet 
eenvoudig als FakeNews te 
herkennen.  

Opbouw map OneDrive Mappenstructuur ontbreekt 
óf groepsleden niet benoemd.  

Mappenstructuur en 
groepsleden in mapnaam 
aanwezig, documentnamen 
ontbreken. 

Mappenstructuur en 
groepsleden in mapnaam 
aanwezig, documentnamen 
zijn onduidelijk. 

Mappenstructuur aanwezig  
en groepsleden in mapnaam, 
documentnamen zijn 
duidelijk. 
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0 punten 

 
1 punt 

 
2 punten 

 
3 punten 

Taalgebruik 
 

Taalgebruik is niet erg helder, 

er is sprake van redelijk wat 

stijl- en spelfouten, 

taalgebruik is (vanwege knip- 

en plakwerk) weinig 

consistent.  

Taalgebruik is tamelijk helder, 

vertoont slechts weinig stijl- 

en spelfouten, vertoont eigen 

stijl van de leerling, redelijke 

zinsbouw.  

Taalgebruik is helder, vertoont 

vrijwel geen stijl- en 

spelfouten, vertoont eigen 

stijl van de leerling, goede 

zinsbouw. 

Taalgebruik is helder en fraai, 

vertoont vrijwel geen stijl- en 

spelfouten, vertoont eigen 

stijl van de leerling, goede 

zinsbouw. 

Nieuwswaarde foto De foto heeft geen 
nieuwswaarde en is 
geselecteerd op 
bewerkingsmogelijkheid. 

De foto heeft nieuwswaarde 
en is geselecteerd op 
bewerkingsmogelijkheid. 

De foto heeft nieuwswaarde 
en is geselecteerd op 
nieuwswaarde. 

De foto heeft grote 
nieuwswaarde. Deze blijft 
zichtbaar ondanks bewerking. 

Gebruikte technieken De leerling gebruikt 
uitsluitend eenvoudige 
basistechnieken, de 
uitwerking ervan is slordig.  

De leerling gebruikt 
uitsluitend basistechnieken, 
de uitwerking ervan is 
adequaat. 

De leerling gebruikt diverse 
geavanceerde technieken, de 
uitwerking ervan is adequaat. 

De leerling laat zien vaardig te 
zijn in diverse technieken in 
Photoshop. Dat blijkt uit een  

Van echt te 
onderscheiden? 

De foto is dusdanig bewerkt 
zodat het zichtbaar is. 

De bewerkte foto bevat 
schoonheidsfoutjes in de 
echtheid. 

De foto is nauwkeurig 
bewerkt zodat hij uitsluitend 
bij inzoomen van echt te 
onderscheiden is. 

De bewerkte foto is niet van 
echt te onderscheiden. 

Opbouw map OneDrive Mappenstructuur ontbreekt 
óf groepsleden niet benoemd.  

Mappenstructuur en 
groepsleden in mapnaam 
aanwezig, documentnamen 
ontbreken. 

Mappenstructuur en 
groepsleden in mapnaam 
aanwezig, documentnamen 
zijn onduidelijk. 

Mappenstructuur aanwezig  
en groepsleden in mapnaam, 
documentnamen zijn 
duidelijk. 
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Knock-out criterium Disclaimer staat op de website 

 
  

 
 
 

 
0 punten 

 
1 punt 

 
2 punten 

 
3 punten 

Gebruik van de Nederlandse 
taal 

Taalgebruik is niet erg helder, er 

is sprake van redelijk wat stijl- en 

spelfouten, taalgebruik is 

(vanwege knip- en plakwerk) 

weinig consistent.  

Taalgebruik is tamelijk helder, 

vertoont slechts weinig stijl- en 

spelfouten, vertoont eigen stijl 

van de leerling, redelijke 

zinsbouw.  

Taalgebruik is helder, vertoont 

vrijwel geen stijl- en spelfouten, 

vertoont eigen stijl van de 

leerling, goede zinsbouw. 

Taalgebruik is helder en fraai, 

vertoont vrijwel geen stijl- en 

spelfouten, vertoont eigen stijl 

van de leerling, goede zinsbouw. 

Ne(p/b)site De website is gebaseerd op de 
originele versie. Er is nauwelijks 
sprake van een vergelijkbaar 
ontwerp. 

De website is zichtbaar gebaseerd 
op de originele versie. Er zijn 
duidelijke verschillen waar te 
nemen. 

De website lijkt qua vormgeving 
erg op de originele versie. 

De website lijkt zowel inhoudelijk 
als qua vormgeving erg op de 
originele versie. 

Phishing De phishingmail is gebaseerd op 
de vormgeving van de gebruikte 
organisatie. Er is nauwelijks 
sprake van een vergelijkbaar 
ontwerp. 

De phishingmail is gebaseerd op 
de vormgeving van de gebruikte 
organisatie. Er is sprake van een 
vergelijkbaar ontwerp. 

De phishingmail lijkt qua 
vormgeving erg op de originele 
vormgeving van de gekozen 
organisatie. 

De phishingmail lijkt qua 
vormgeving, inhoud en 
taalgebruik erg op de originele 
vormgeving van de gekozen 
organisatie. 

Stemkastje in Forms Minder dan drie vraagtypen 
gebruikt en/of resultaten niet 
verzameld. 

Minder dan vijf vraagtypen 
gebruikt en resultaten verzameld. 

Vijf (of meer) vraagtypen gebruikt 
en resultaten verzameld. 

Vijf (of meer) vraagtypen gebruikt 
en resultaten verzameld en 
verwerkt (wat betekent dat?) 

Opbouw map OneDrive Mappenstructuur ontbreekt óf 
groepsleden niet benoemd.  

Mappenstructuur en groepsleden 
in mapnaam aanwezig, 
documentnamen ontbreken. 

Mappenstructuur en groepsleden 
in mapnaam aanwezig, 
documentnamen zijn onduidelijk. 

Mappenstructuur aanwezig  en 
groepsleden in mapnaam, 
documentnamen zijn duidelijk. 
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0 punten 

 
1 punt 

 
2 punten 

 
3 punten 

Gebruik van de Nederlandse 
taal 

Taalgebruik is niet erg helder, er 

is sprake van redelijk wat stijl- en 

spelfouten, taalgebruik is 

(vanwege knip- en plakwerk) 

weinig consistent.  

Taalgebruik is tamelijk helder, 

vertoont slechts weinig stijl- en 

spelfouten, vertoont eigen stijl 

van de leerling, redelijke 

zinsbouw.  

Taalgebruik is helder, vertoont 

vrijwel geen stijl- en spelfouten, 

vertoont eigen stijl van de 

leerling, goede zinsbouw. 

Taalgebruik is helder en fraai, 

vertoont vrijwel geen stijl- en 

spelfouten, vertoont eigen stijl 

van de leerling, goede zinsbouw. 

     

     

     

     

     



Knock-out criteria groepsopdracht  
 

 
Taalgebruik 

Leerdoelen volgende 

periode 
Bijgehouden blog  

Voldaan?    

 

 


