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Update Viewbrics-project:  
 
Formatieve beoordeling van complexe 
vaardigheden middels rubrieken met 
videovoorbeelden in het Nederlandse voortgezet 
onderwijs 

Presentatie voor betrokken scholen en koepelorganisaties 

7 Februari 2017 

 

Dr.  Ellen Rusman,  namens kernteam Viewbrics 
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‘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 masterclassess 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 

 



Wie is er betrokken? 

- Kernteam: 1 projectleider/onderzoeker, 4 onderzoekers, 8 docenten,  
1 media-expert, 1 interactie-ontwerper 

- Ad hoc inzet:  4 leerlingen, regisseur & cameraman, scriptschrijver, 
acteurs, grafisch vormgever,  programmeur, koepelorganisaties 

- Bredere ‘achterban’ docenten, door: 
• Inschrijflijst geïnteresseerden voor projectnieuws 
• Website: www.viewbrics.nl  
• Online Masterclass  
• Valideren en testen betrouwbaarheid rubrieken  

(workshops) 
• Verspreiding door koepelorganisaties 

 

http://www.viewbrics.nl/


Ontwikkelingsproces  Viewbrics 

Wat ?  Door wie? Gebaseerd op: 

Onderzoekers, 
docenten, 
leerlingen 

• Format 
• Inhoud 

• Literatuur vaardigheden,  
rubrieken 

• Bestaande rubrieken 
• Feedback kernteam & leerlingen 
• Validatie + test  

betrouwbaarheid ‘externe’  
docenten 

• Ontwerprichtlijnen 
(context VO) 

• Scripts & opnamen 
=> video-voorbeelden  

Onderzoekers,  
docenten,  
leerlingen 
media-expert,  
scriptschrijver;  
regisseur, acteurs 

• Literatuur multimedia-ontwerp,  
vaardigheden, doelgroep +  
creatief proces 

• ‘ruwe’ opnamen van situaties 
 

video 



Ontwikkelingsproces  Viewbrics 

Wat ?  Door wie? Gebaseerd op: 

• Format en 
ontwerp 
instrument 

• Programmeren 

Digitaal  
instrument 

• (Online)  
workshops/ 
masterclass,  
instructie, kennis 

Leren kennen Onderzoekers, 
docenten, 
leerlingen 

• Literatuur formatieve  
assessment,  
feedback, vaardigheden en 
rubrieken 

• Feedback kernteam &  
leerlingen 

Onderzoekers, 
docenten, leerlingen, 
interactie-ontwerper, 
programmeur, grafisch 
ontwerper 

• Analyse functionaliteit 
• Brainstorm rond processen 
• Verkenning bestaande  

instrumenten 

En nog meer, zoals onderzoek instrumentarium (bijv. interviews, analyse-schema) 





Kernteam aan het werk 



Vaardighedenhiërarchie  
Samenwerken 

Zie complete rubriek op: 
http://tinyurl.com/zm97eqn  

http://tinyurl.com/zm97eqn
http://tinyurl.com/zm97eqn
http://tinyurl.com/zm97eqn


Vaardighedenhiërarchie  
Presenteren 

Zie complete rubriek op: 
http://tinyurl.com/zm97eqn  

http://tinyurl.com/zm97eqn
http://tinyurl.com/zm97eqn
http://tinyurl.com/zm97eqn


Vaardighedenhiërarchie  
Informatievaardigheden 

Zie complete rubriek op: 
http://tinyurl.com/zm97eqn  

http://tinyurl.com/zm97eqn
http://tinyurl.com/zm97eqn
http://tinyurl.com/zm97eqn


Voorbeeld deelvaardigheid van Presenteren 



Ontwikkelstappen van 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 
 

 



Ontwerpeisen en principes bij rubrieken 

• Bruikbaar en begrijpelijk  voor feedback aan leerlingen onderbouw 
atheneum (12-14 jaar), o.a. qua:  

• Taal  

• Format 

• Op positieve manier aandacht richten op groeipad 

• Analytische rubriek om inzicht te geven in belangrijke aspecten van 
een complexe vaardigheid 

• Bruikbaar voor zelf-, peer-, expert/docent en 360 graden feedback 

• Beschrijf prestatie-indicatoren zo concreet en duidelijk mogelijk in 
zichtbaar gedrag 

• Verschil tussen inhoud en het format (bijv. benoeming 
beheersingsniveau’s, vormgeving) 
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Ontwerpkeuzen bij rubrieken: 

• Vaardigheid- vaardigheidscluster-deelvaardigheid-beheersingsniveau’s-
prestatieindicatoren bij beheersingsniveau 

• Aantal beheersingsniveau ’s: 4 

• Woordkeuze en zinsbouw (taal) 

• Positieve beschrijving (waar groei je naartoe) als eerste geformuleerd 

• Aspecten in prestatie indicatoren variëren tussen beheersingsniveau’s 
op gelijke dimensies 

• Representatie beheersingsniveaus: 

• Tekstuele beschrijving 

• Emoticons 
 



Functionaliteit van digitaal beoordelingsinstrument 

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

• Voorkomen stapels papierwerk 

• Gemakkelijk samen systematisch 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 

 

 

 



http://viewbricsapp.nl/




Scripts voor videvoorbeelden 



Wat moet er binnenkort gebeuren? 

• Gebruikerstest van eerste en tweede component Digitaal 
beoordelingsinstrument (Grotius en ?) => week 10 en 11  
(6 t/m 17 maart 2017) 

• Werksessie met zo groot mogelijke groep docenten voor vaststellen 
betrouwbaarheid van rubrieken ‘samenwerken’ en ‘informatievaardigheden’ 

•  graag suggestie voor een geschikt evenement/moment 

• Opnemen van videovoorbeelden voor alle drie de vaardigheden 

• Graag de school als opname-omgeving, eventueel een klas als 
figuranten 
=> regelen portretrecht met ouders 

• Baseline meting: beeld huidige stand van zaken vaardighedenonderwijs voor 
drie vaardigheden 

• Alle betrokken scholen 

• Verspreiding  van producten (rubrieken) door koepelorganisaties 
 

 

 

 

 

 

 





Onderwijs en Onderzoek - Onderzoeksdesign 

   13-12-2016-RNA 



Onderzoeksdesign 



Onderzoeksdesign 



Onderzoeksdesign 



Onderzoeksdesign 



Twee experimentele condities: 
 
• Groep 1: Tekst-rubrieken  

• Groep 2: Video+Tekst-rubrieken 

• Groep 0: Controle-groep 

 
 



Metingen  

• prestatie (presenteren, samenwerken, informatievaardigheid) 

{docent & peer(s) via betrouwbare + gevalideerde rubrics; opnames presenteren, 

….} 

• feedback geven {tekst van gegeven feedback, ……..} 

• ervaren feedback {vragenlijst, ……..} 

• mentale model vaardigheden {concept map vaardigheid, …….} 

• interviews {kwalitatieve data} 

• vragenlijstjes {bv bij presenteren: hoe spannend, voorbereid?} 

 
 



Wat betekent het voor de school? (1) 

• Deelname aan onderzoek van januari  2017 t/m september 2018 

• Deelname aan onderzoek in praktijk vanaf september 2017 t/m 
september 2018 door implementatie van rubrieken met 
videovoorbeelden/tekstrubrieken/controlegroep 

• Organisatie van en deelname aan workshops juni 2017 voor 
betrokken docenten van alle scholen (niet die in controlegroep)  

• Deelname van minimaal 60 leerlingen (drie groepen van 20), 
liefst meer leerlingen/groepen 

• Van leerjaar 1, niveau Atheneum/gymnasium  
(eventueel uitbreiden naar hele brugklas) 



Wat betekent het voor de school? (2) 

 

Vereist: 

• werken met complexe vaardigheden (samenwerken, presenteren, 
informatievaardigheden) in onderwijs 

• flexibele, kritisch meedenkende en pro-actieve docenten die met 
complexe vaardigheden in klas wil werken en hiervoor zelf 
geschikte leeractiviteiten ontwerpen 

• zelf beschikbaarheid van tablets/ 
smartphones/ 
ander portable device voor leerlingen 



Wat is nodig qua organisatie door de school? (1) 

• Toestemming ouders  betrokken leerlingen voor deelname aan 
onderzoek 

• Drie brugklassen per groep (G1, G2, G0(controle)); elke school heeft 
minimaal een klas in elke groep  

• Twee momenten in het schooljaar  2017-2018 waarop alle drie de 
vaardigheden bij alle drie de scholen geëvalueerd worden, op gelijke 
momenten van elkaar (verschil = vergelijkbaar) 

• Controlegroep ook peerfeedback (geen instructie ‘feedback geven’)  

• Geschikte leeractiviteiten voor aanleren vaardigheden bij 1 vak 

 

 
 



Wat is nodig qua organisatie door de school? (2) 

• Liefst integratie van toepassing domeinkennis met aanleren van 
vaardigheden 

• 2 betrokken docenten  per klas en een klassebegeleider/assistent bij 
beoordelingsmomenten van alle drie de vaardigheden( 6 prestaties per 
leerling) (i.v.m. uitval/vervanging)/kennis van gang van zakenelke klas 
één docent bij alle 3 vaardigheden 

• Minimaal 2 uur (aansluitend) per week beschikbaar , liefst in de ochtend 

• Tussentijds  (tussen M1 en M2) niet op andere manieren gericht aan 
vaardigheden werken (binnen betreffend vak) 

• Bij elke vaardigheid zijn de bijbehorende leeractiviteiten qua 
complexiteit vergelijkbaar voor m1 en m2 (docent bepaalt) 

 

 

 
 



Wat is nodig qua organisatie door de school? (3) 

• Voorkom dat elke leerling exact dezelfde leeractiviteit krijgt (saai en bij 
presenteren extra groot interactie-effect) 

• Prestaties (en beoordelingen) in één klas zo kort mogelijk ná elkaar 

• Tijd voor afname metingen 

• Voor elke klas  noteren welke andere activiteiten mogelijk een rol 
kunnen spelen bij verwerven van de 3 vaardigheden (logboek, 
interviews) 

• Elke leerling moet minimaal 4 minuten individueel presenteren (en 
daarnaast anderen beoordelen) 

 

 
 



Wat brengt het de school? (1) 

• Een stap verder met het vaardighedenonderwijs 

• Begeleiding bij het werken met rubrieken voor formatieve beoordeling 
voor het aanleren van drie complexe vaardigheden (samenwerken, 
presenteren, informatievaardigheden) 

• Videovoorbeelden  en rubrieken bij drie complexe vaardigheden 

• Workshops en instructie voor docenten en leerlingen over formatieve 
beoordeling en gebruik van rubrieken met videovoorbeelden 

• Inspraak in het kernteam bij de ontwikkeling van het instrumentarium 

• Gebruik digitaal 360-graden feedback instrument (in ieder geval voor 
duur project) 



Wat brengt het de school? (2) 

• Reflectie-en feedbackmomenten van leerlingen op complexe 
vaardigheden 

• Inzichtelijk maken van groei van leerlingen op vaardigheden, vorming en 
ontwikkeling naar ouders en collega’s 

• Wetenschappelijke en praktische kennis over het werken met 
videovoorbeelden en rubrieken 

• Genoemd in populaire publicaties (bijv. krant) als medewerkende school 

• Nieuwe gezamenlijke ervaringen, uitwisseling en netwerk 





Contactgegevens projectleider 

 

Ellen.Rusman@ou.nl 
 

 

 
@EllenRusman 

 

 

 

www.viewbrics.nl 
Op de hoogte blijven?  
Mail: Mieke.Haemers@ou.nl . 

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


Bedankt voor uw aandacht! 












