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Viewbrics:  
“Kijken om vakoverstijgende  
(21e eeuwse) vaardigheden aan te leren” 
 
Productpresentatie 
8 december 2017 
 
 
 

Vanuit Welten-instituut intensief betrokken:  
Ellen Rusman, Kevin Ackermans, Rob Nadolski, Guido van Dijk, Jeroen Berkhout 
en Jeroen Storm  
 
+ kernteam Viewbrics met docenten betrokken scholen en leerlingadvies 
 



21e eeuwse vakoverstijgende  vaardigheden 
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Gefinancierd door: 



‘Video-rubrics’ met 
modelvoorbeelden 
voor 3 vaardigheden  
(onderbouw VO): 

Source image: Ministry of education New Zealand 

‘Feeding & watering’ bij vaardigheden: 
• Hulp bij beeldvorming (feed-up) van 

vaardigheid tijdens taakuitvoering 
• Kwaliteit van feedback tijdens 

oefenen 

Wat als leerlingen 
oefenen via ... 

Verbetert dit? 
 
• Beeldvorming? 
• Kwaliteit van 

feedback? 
(concreter, aan 
zichtbaar gedrag 
gerelateerd, en 
consistenter) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nu vaak via: 

Formatief evalueren van  
vaardigheden 

Beheersing 
vaardigheid? 

Formatief toetsen van vaardigheden middels ‘video-rubrics’ 



            Resultaten:  

• gevalideerde en betrouwbare rubrieken mét videovoorbeelden (onderbouw VO) 

• digitaal beoordelingsinstrument 

• instructie & workshops over formatief toetsen, feedback & gebruik video-
rubrieken 

• online masterclass voor bredere groep leraren “in het land” 

• wetenschappelijke kennis & publicaties over effect gebruik videovoorbeelden bij 
rubrieken 

• ontwerprichtlijnen voor videovoorbeelden bij rubrieken (in VO-onderbouw) 

• praktische ervaring van leraren, leerlingen en onderzoekers 

 



Ontwerpgericht onderwijsonderzoek 



Ontwikkelstappen van  feedback-en reflectieproces en rubrieken 

1. Literatuur-en praktijkonderzoek naar vaardigheid en rubrieken 

2. Versie voor docenten kernteam 

3. Gebruik van rubriek op ruwe videovoorbeelden in kernteam 

4. Evaluatie door  leerlingen onderbouw atheneumklas 

5. Feedback door docenten buiten kernteam in EMMA MOOC en 
workshops 

6. Redactie van rubrieken door editor en grafisch vormgever 
 

 



Evaluation of rubrics with teachers in Viewbrics 
project team 



Evaluation of language & 
feasibility of rubrics with  pupils 



Evaluation of Viewbrics methodology 
with pupils 



Vaardighedenhiërarchie ‘Samenwerken’  

Complexe vaardigheid 

Vaardigheidscluster 

Deel 
vaardigheden 



Vaardighedenhiërarchie en rubriek ‘Samenwerken’  

Beschrijvingen beheersingsniveaus 



Vaardighedenhiërarchie  
Samenwerken 



Vaardighedenhiërarchie  
Informatievaardigheden 



Vaardighedenhiërarchie  
Presenteren 































Functionaliteit van digitaal beoordelingsinstrument 

• Beschikbaar maken van rubrieken en videovoorbeelden om generieke 
vaardigheden aan te leren 

• Voorkomen stapels papierwerk 

• Gemakkelijk samen regelmatig  en met middels vast ‘format’ feedback 
geven en ontvangen tijdens oefenen vaardigheden: 

• Automatisch en overzichtelijk bijhouden van prestaties en 
voortgang 

• Persoonlijk feedbackrapport op prestaties 

• Inzicht in  hetgeen goed gaat en hetgeen nog beter kan door 
(kern)tips en tops  

• Individuele reflectie op prestatie 

 

 

 



Pilot evaluation of Viewbrics with pupils - Grotius 



Pilot evaluation of Viewbrics with pupils - Grotius 



Answering questionnaires - Grotius 



Assessing a ‘dummy student’s’ presentation  
performance - Porta Mosana 



Pilot evaluation of Viewbrics with teachers 
and pupils – Porta Mosana 



Describing experiences with Viewbrics tool –  
pupils Porta Mosana 



A positive evaluation of the Viewbrics tool – 
pupils Porta Mosana 



Viewbrics feedback-en reflectieproces 

1. Bekijk videorubrieken 

2. Oefen vaardigheid 

3. Beoordeel eigen prestatie 

4. Bekijk en analyseer feedback 

5. Bepaal leerdoelen 





 
 
 





































Providing feedback to other pupils 









Meer info? 

 

Zie: 

Flyer (EN): https://tinyurl.com/yap524pw  

Video (EN): https://vimeo.com/240152637  

mailto:Ellen.Rusman@ou.nl
https://tinyurl.com/yap524pw
https://tinyurl.com/yap524pw
https://vimeo.com/240152637
https://vimeo.com/240152637


Geïnteresseerd?  
Neem contact op: 

 

Ellen.Rusman@ou.nl 

 

 
@EllenRusman 
 

www.viewbrics.nl 
Op de hoogte blijven?  
 
Schrijf u nu in op de intekenlijst of mail: 
Mieke.Haemers@ou.nl  

mailto:Ellen.Rusman@ou.nl
mailto:Ellen.Rusman@ou.nl
http://www.viewbrics.nl/
http://www.viewbrics.nl/
mailto:Mieke.Haemers@ou.nl


Bedankt voor jullie aandacht! 


