
Beoordeling van de eindopdracht 
 Slecht  Matig  Voldoende Goed Zeer goed Opmerkingen 
Inhoud 
correct 

Gebeurtenissen 
worden 
onvolledig en 
vaak/altijd  
foutief 
weergegeven 

Gebeurtenissen 
worden 
onvolledig 
weergegeven 
en soms foutief 

Gebeurtenissen 
worden soms 
onvolledig en/of 
foutief 
weergegeven, 
maar het is 
grotendeels 
correct 

Gebeurtenissen 
worden correct 
weergegeven 
en worden 
goed in eigen 
woorden 
verteld. 

Gebeurtenissen 
worden correct 
en goed 
weergegeven in 
eigen woorden 
en de extra 
gegevens 
kloppen 
inhoudelijk. 

 

Vorm en 
stijl  

De gekozen 
persoon past 
niet bij de 
inhoud. De 
gekozen vorm 
wordt niet 
consequent 
gebruikt en 
uitgewerkt. 

De gekozen 
vorm of de 
persoon is niet 
passend bij de 
inhoud. 

De persoon en 
de vorm passen 
bij elkaar: bijv. 
het dagboek is 
een echt 
persoonlijk en 
het journaal een 
verslag van de 
gebeurtenissen. 

Zowel de vorm 
als de stijl 
passen goed bij 
elkaar. Er zijn 
nog eigen 
vondsten en 
grappen in 
verwerkt. 

Niet alleen de 
vorm en de stijl 
passen zeer 
goed bij elkaar, 
maar er is ook 
nog eens 
creatief mee 
om gegaan. 

 

Bronnen-
gebruik 

De bronnen die 
aangeleverd 
zijn worden 
niet of 
nauwelijks 
gebruikt. 

De bronnen 
worden wel 
gebruikt, maar 
de inhoud 
wordt te vaak 
bijna letterlijk 
“gekopieerd” of 
er is maar één 
bron gebruikt. 

Er worden 
verschillende 
bronnen 
gebruikt, maar 
het blijft wel erg 
dicht tegen de 
teksten/beelden 
van de bron aan. 
De bronnen 
worden maar 
ten dele of niet 
weergegeven 

De 
verschillende 
bronnen 
worden op zo’n 
manier 
gebruikt dat 
het echt een 
eigen  geheel 
wordt. 
De bronnen 
worden 
weergegeven. 

Er is echt een 
eigen geheel 
van gemaakt, 
waarbij de 
aangeleverde 
en eigen 
bronnen 
worden 
gebruikt. Alle 
bronnen 
worden goed 
weergegeven. 

 

Samen-
werking 

Er zijn niet of 
nauwelijks 
afspraken 
gemaakt. 

Er zijn wel 
afspraken 
gemaakt, maar 
niet iedereen 
hield zich er 
aan. 

Er zijn 
afspraken 
gemaakt, waar 
jullie je meestal 
aan hielden. 

De afspraken 
werden op tijd 
gemaakt en 
werden goed 
nagekomen. 

Er is van 
tevoren 
bedacht waar 
problemen 
konden komen 
en daarover 
zijn goede 
afspraken 
gemaakt die 
ook zijn 
uitgevoerd. 

 

Verzorging Aan het 
uiterlijk is 
nauwelijks 
aandacht 
besteed. Het is 
slordig 
uitgevoerd. 

Het is netjes, 
maar er is niet 
nagedacht hoe 
het er precies 
uit moet komen 
te zien. 

Het is allemaal 
netjes verzorgd. 
Over de 
vormgeving is 
nagedacht, maar 
niet alles is 
consequent 
uitgevoerd. 

Over de 
vormgeving is 
goed 
nagedacht. 
Alles is netjes 
uitgevoerd en 
het totaal ziet 
er aantrekkelijk 
uit. 

De vormgeving 
en verzorging 
is tot in de 
puntjes en op 
een originele 
wijze 
uitgevoerd. 

 

Omvang Voor tijdschrift, krant, dagboek en dergelijke:  
1-2 personen ten minste 3200 woorden 
3 personen ten minste 4800 woorden 
4 personen ten minste 6400 woorden 
grotere groepen: eerst overleg met de docent 

Voor film, journaal, weblog etc. 
Eerst overleg met de docent. 

 

 
Indicatie normering: 60% Inhoud; vorm en stijl: 20%; bronnengebruik 10%; verzorging 10%. 
Samenwerking wordt apart geëvalueerd via het evaluatieformulier. Aan de hand daarvan wordt het 
eindcijfer verdeeld over de samenwerkende leerlingen. Het cijfer voor het eindproduct kan bijv. een 7 zijn, 
maar de ene leerling kan daarmee een 9 krijgen en de ander een 5. 


