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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. 

Moodboard     

Loopbaanvragen 
Het moodboard geeft geen 
en/of onvoldoende visueel  
antwoord op de 
loopbaanvragen. 

Het moodboard geeft beperkt 
visueel antwoord op de 
loopbaanvragen, het is niet 
duidelijk welke loopbaanvraag 
aan de orde komt.  

Het moodboard geeft voldoende 
visueel antwoord op de 
loopbaanvragen, het is duidelijk 
welke loopbaanvragen aan de 
orde komen. 

Het moodboard geeft uitgebreid 
visueel antwoord op de 
loopbaanvragen, het is duidelijk 
welke loopbaanvragen aan de 
orde komen. 

Vormgeving 
De basisprincipes van de 
vormgeving (gegeven bron) zijn 
onvoldoende (<3) toegepast. 

Er is zichtbaar gebruik van 3 of 
meer basisprincipes van de 
vormgeving (gegeven bron). 

Er is zichtbaar gebruik van 5 of 
meer basisprincipes van de 
vormgeving (gegeven bron). 

Er is zichtbaar gebruik van 7 of 
meer basisprincipes van de 
vormgeving (gegeven bron). 

Kleurgebruik  

De gekozen kleurstelling 
vertoont een disbalans en 
creëert daardoor een onrustig 
beeld.  

De gekozen kleurstelling is 
logisch en past bij de gekozen 
vormgeving en creëert 
zodoende een rustig beeld.  

De gekozen kleurstelling is 
harmonieus en complementair 
aan de gekozen vormgeving en 
creëert zodoende een rustig 
beeld.  

De gekozen kleurstelling is 
harmonieus en complementair 
aan de gekozen vormgeving en 
creëert zodoende een rustig en 
logisch beeld. 

Script     

Specificatie  

In het script zijn de (in de eisen 
gestelde) vragen onvolledig 
uitgewerkt en het script kent 
geen tijdsspecificatie.  

In het script zijn de (in de eisen 
gestelde) vragen beperkt 
uitgewerkt en het script kent 
een onnauwkeurige  
tijdsspecificatie. 

In het script zijn de (in de eisen 
gestelde) vragen voldoende 
uitgewerkt en het script kent 
een onnauwkeurige  
tijdsspecificatie. 

In het script zijn de (in de eisen 
gestelde) vragen zorgvuldig 
uitgewerkt en het script kent 
een nauwkeurige  
tijdsspecificatie. 

Animaties In het script zijn geen animaties 
gespecificeerd. 

Er worden animaties 
gespecificeerd, maar lijken geen 
toegevoegde waarde te hebben 
voor de vlog. 

Er worden animaties 
gespecificeerd, die een 
toegevoegde waarde lijken te 
hebben voor de vlog. 

Er worden geavanceerde 
animaties gespecificeerd, die 
een toegevoegde waarde lijken 
te hebben voor de vlog. 

Geluidseffecten In het script zijn geen 
geluidseffecten gespecificeerd. 

In het script is één geluidseffect 
gespecificeerd. 

In het script zijn twee 
geluidseffecten gespecificeerd. 

In het script zijn drie of meer 
geluidseffecten gespecificeerd. 



Vlog     

Ingeleverd product 

Er is geen vlog aanwezig of 
er is een vlog aanwezig 
maar deze voldoet niet aan 
de gestelde tijdseisen. 

Er is een vlog aanwezig en 
deze voldoet  
aan de gestelde tijdseisen. 
 

  

Congruentie 
Er is <25% overeenkomst 
tussen de aan het script 
gestelde eisen en de vlog. 

Er is 25%-50% 
overeenkomst tussen de aan 
het script gestelde eisen en 
de vlog. 

Er is 50%-75% 
overeenkomst tussen de aan 
het script gestelde eisen en 
de vlog. 

Er is >75% overeenkomst 
tussen de aan het script 
gestelde eisen en de vlog. 

Reflectieverslag Er is geen reflectieverslag 
ingeleverd. 

Het reflectieverslag geeft 
niet op elke reflectievraag 
antwoord. 

Het reflectieverslag geeft 
antwoord op alle 
reflectievragen. 

Het reflectieverslag geeft 
antwoord op alle 
reflectievragen en er is een 
APA-bronnenlijst. 

 
 


	Beoordelingsrubric STEAM mavo 4 – periode 1

