
Beoordelingsrubric STEAM mavo 4 – periode 2  
Groen = individueel product  Geel = groepsproduct 
 

 
 

0 punten  1 punt 2 punten 3 punten  

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 stijlen 
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. 

Onderzoeksverslag     
Servers  Het onderdeel is niet besproken 

in het onderzoeksverslag. 
Het onderdeel is opgenomen in 
het onderzoeksverslag maar 
inhoudelijk zijn er onjuistheden 
of onvolledigheden. 

Het onderdeel is volledig 
behandeld in het 
onderzoeksverslag. 

Het onderdeel is volledig 
behandeld in het 
onderzoeksverslag met 
concrete voorbeelden en 
praktische implicaties. 

Protocollen  “ ” “ ” “ ” “ ” 
Functie van datacenters “ ” “ ” “ ” “ ” 
Functie van lokale 
netwerkcomponenten 

“ ” “ ” “ ” “ ” 

Mondiaal transport van data “ ” “ ” “ ” “ ” 
Visuele uitwerking     
Gekozen applicatie Er is geen logische verklaring 

voor de gekozen applicatie. 
Inhoud en gekozen applicatie 
versterken elkaar. 

  

Vormgeving uitwerking De vormgeving van de 
uitwerking oogt onprofessioneel. 

De vormgeving van de visuele 
uitwerking is van basisniveau. 

De vormgeving van de visuele 
uitwerking is van voldoende 
niveau. 

De vormgeving van de visuele 
uitwerking is van een hoog 
niveau met ook voor detail. 

Verantwoording doelgroep 
    

Redenering Er is geen doelgroepskeuze 
geformuleerd. 

Er is doelgroepskeuze 
geformuleerd maar 
onvoldoende beargumenteerd. 

Er is doelgroepskeuze 
geformuleerd en 
beargumenteerd. 

Er is doelgroepskeuze 
geformuleerd en overtuigend 
beargumenteerd. 

Congruentie De doelgroepkeuze en gekozen 
visuele uitwerking zijn niet 
congruent. 

De doelgroepkeuze en gekozen 
visuele uitwerking zijn 
congruent. 
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