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BEELDEND REFLECTEREN – MAKEN
Beeldend reflecteren is een beoordelingsmethode voor praktisch beeldend werk in het voortgezet onderwijs. De
werkproces- en eindproductformulieren en rubrics in deze tool zijn bedoeld om reflectie te stimuleren en kunnen
als hulmiddel dienen bij de eindbeoordeling van beeldend werk. Vooral de punten waarop de leerling en docent
verschillen kunnen aanleiding bieden om met elkaar in gesprek te gaan.
Lees het onderzoeksrapport:
www.ahk.nl
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BEELDEND REFLECTEREN – MAKEN

Naam:

Klas:
Onderzoeken

Materialen en technieken gebruiken

Iets duidelijk maken met beelden
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Experimenteren

Beeldaspecten gebruiken

Presenteren

Datum:
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MAKEN: BEELDEN, OBJECTEN EN FILMPJES MAKEN
Deze rubric is bedoeld om je product(en) in samenhang met je doorlopen werkproces te beoordelen. Het gaat
hierbij dus om het beoordelen van de productie van beelden (dat kunnen schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken zijn, maar ook video’s, design, mode, posters etc.).

Ontwerpen
NIVEAU’S

CRITERIA

1

2

3

4

ONDERZOEKEN

Je hebt geen
inspiratiebronnen
verzameld en geen
thema in diepte
bestudeerd.

Je hebt te weinig
inspiratiemateriaal
verzameld of het niet
goed genoeg bestudeerd
om tot een uitgangspunt te komen waar je
mee verder kon.

Je hebt genoeg inspiratiemateriaal verzameld
en je hebt 1 of meer
thema’s goed bestudeerd
(bv door schetsen), want
dit leidde tot uitgangspunt(en) om mee verder
te gaan.

Je hebt genoeg inspiratiemateriaal verzameld
en je hebt 1 of meer thema’s grondig bestudeerd
(bv door schetsen), want
dit leidde tot interessante/ verrassende
uitgangspunt(en) om
mee verder te gaan.

EXPERIMENTEREN

Je begon meteen je
eindproduct te
maken. Je hebt geen
andere dingen
uitgeprobeerd.

Je hebt enige tijd
uitgetrokken om te
experimenteren. Je
hebt enkele materialen,
technieken, methodes
of toepassingen uitgeprobeerd.

Je hebt behoorlijk wat
tijd genomen om te
experimenteren. Je
hebt veel verschillende
materialen, technieken,
methodes of toepassingen uitgeprobeerd.

Je hebt behoorlijk wat
tijd genomen om te
experimenteren. Je hebt
veel verschillende
materialen,
technieken, methodes
of toepassingen
uitgeprobeerd, ook
ongebruikelijke
mogelijkheden. Het
experimenteren leidde
tot ontdekkingen die
je hebt gebruikt.
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Uitvoeren
NIVEAU’S

1

2

3

Je hebt in je werk niet
laten zien dat je vaardig
bent in het gebruik van
materialen en technieken.

Je hebt in je werk een
beetje laten zien dat
je vaardig bent in het
gebruik van materialen
en technieken.

Je hebt in je werk laten
zien dat je vaardig bent
in het gebruik van materialen en technieken.

Materialen en technieken zijn willekeurig
gekozen.

Materialen en technieken zijn voornamelijk
willekeurig gekozen.

Je hebt in je werk niet
laten zien dat je vaardig
bent in het gebruik
van beeldaspecten en
voorstelling.

Je hebt in je werk een
beetje laten zien dat
je vaardig bent in het
gebruik van beeldaspecten en voorstelling.

Je hebt in je werk laten
zien dat je vaardig bent
in het gebruik van
beeldaspecten en voorstelling.

Beeldaspecten (en voorstelling) zijn willekeurig
ingezet.

Beeldaspecten (en
voorstelling) zijn voornamelijk willekeurig
ingezet.

Je zette beeldaspecten
(en de voorstelling)
bewust in.

CRITERIA

MATERIALEN EN
TECHNIEKEN
GEBRUIKEN
Voorbeelden van materialen
en technieken zijn:
verf, klei, fotobewerkingspro
gramma’s

BEELDASPECTEN
(EN VOORSTELLING)
GEBRUIKEN
Voorbeelden van beeldaspec
ten zijn: compositie, kleur,
lijn
Voorstelling gaat om:
wat stelt het voor?

Je zette materialen en
technieken bewust in.
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Je hebt in je werk laten
zien dat je bijzonder
vaardig bent in het
gebruik van materialen
en technieken.
Je zette materialen en
technieken doelgericht
in om je idee te verbeelden. Dit leidde tot een
effectief en krachtig
werkstuk.

Je hebt in je werk
laten zien dat je
bijzonder vaardig
bent in het gebruik
van beeldaspecten en
voorstelling.
Je zette beeldaspecten
(en de voorstelling)
doelgericht in om je
idee te verbeelden. Dit
leidde tot een effectief en
krachtig werkstuk.

Communiceren
NIVEAU’S

CRITERIA

IETS DUIDELIJK
MAKEN MET BEELD
Als je bijvoorbeeld foto’s
verstuurt met je telefoon, dan
gebruik je beelden.
Begrijpen anderen wat je
bedoelt?

PRESENTEREN
Voorbeelden van beeldaspec
ten zijn: compositie, kleur,
lijn
Voorstelling gaat om:
wat stelt het voor?

1

2

3

4

Je maakte of koos
beelden zonder rekening
te houden met doel en
functie van het product
(bv. posters, flyers,
websites, etc).

Je maakte of koos beelden enigszins rekening
houdend met doel en
functie van het product
(bv. posters, flyers,
websites, etc).

Je maakte of koos beelden waarbij je rekening
hield met het doel en de
functie van het product
(bv. poster, flyer, website, etc).

Anderen begrepen niet
wat je bedoelde.

Anderen begrepen
daardoor niet helemaal
wat je bedoelde.

Anderen begrepen wat
je bedoelde.

Je maakte of koos beelden waarbij je rekening
hield met het doel en de
functie van het product
(bv. poster, flyer, website, etc). De beelden zijn
erg goed gekozen.

Je presenteerde je
werk niet goed (slecht
opgesteld in tentoonstelling of niet duidelijk
toegelicht in presentatie)

Je presenteerde je
werk matig d.m.v.
de opstelling van de
tentoonstelling en/of
door je toelichting in de
presentatie.

Je presenteerde je werk
overtuigend d.m.v.
de opstelling van de
tentoonstelling en/of
door je toelichting in
de presentatie waarbij
je gemaakte keuzes
toelichtte.
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Anderen vonden je
visuele boodschap overtuigend overgebracht.
Anderen begrijpen dus
goed wat je bedoelt

Je presenteerde je werk
overtuigend d.m.v.
de opstelling van de
tentoonstelling, want
de opstelling was
doelgericht gekozen
om de inhoud van het
werk te versterken. en/
of je presentatie was
overtuigend doordat
je gemaakte keuzes
helder toelichtte en
kritisch reflecteerde op
je eigen werk. Je wekt bij
anderen interesse voor
je werk
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BEELDEND REFLECTEREN – KIJKEN
Voor leerlingen van het vak beeldende vormgeving is een visueel reflectieformulier voor het zelf beoordelen van
hun beeldend werk en beeldbeschouwing ontwikkeld. Daarnaast zijn die afgebeelde criteria in rubric vorm neergezet en in drie categorieën onderverdeeld: beschrijven, interpreteren en evalueren. Deze categorieën zijn verder
aangevuld met talige deelcompetenties waardoor leerlingen en docenten sneller en inzichtelĳker kunnen werken.
Link naar de twee artikelen in Kunstzone 4 ( juli 2017) ook met een knippagina van het reflectieformulier
voor leerlingen:
www.ahk.nl
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BEELDEND REFLECTEREN – KIJKEN

Naam:

Klas:

Materialen en technieken beschrijven

Datum:
Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

Functie, stijl en genre beschrijven

Verschillende perspectieven
gebruiken

Analyseren

Nieuwsgierig en open zijn

lectoraat kunsteducatie amsterdamse hogeschool voor de kunsten

Een mening hebben en
onderbouwen

echnieken beschrijven

jl en genre beschrijven

even
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KIJKEN
Beelden onderzoeken en waarderen
Deze rubric is bedoeld om te beoordelen hoe goed je beelden (van anderen, van kunstenaars of van jezelf) kunt
beschrijven, onderzoeken en waarderen. Beelden kunnen schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken zijn, maar
ook video’s, design, mode, posters etc.

Beschrijven
NIVEAU’S

1

2

3

4

Je herkende enkele materialen of technieken
in de beelden.

Je herkende verschillende materialen en technieken in de beelden.

Je herkende veel materialen en technieken in de
beelden.

Je beschreef ze
enigszins waarbij je
weinig vakbegrippen
gebruikte.

Je beschreef ze helder
en je gebruikte daarbij
enkele vakbegrippen op
een juiste manier.

Je beschreef ze helder en
je gebruikte daarbij veel
vakbegrippen op een
juiste manier.

Je herkende beeldaspecten in de beelden niet of
nauwelijks.

Je herkende enkele
beeldaspecten in de
beelden.

Je herkende verschillende beeldaspecten in de
beelden.

Je herkende veel beeldaspecten in de beelden.

Je beschreef beeldaspecten en voorstelling niet
helder en je gebruikte
vrijwel geen vakbegrippen.

Je beschreef beeldaspecten en voorstelling
enigszins helder waarbij
je weinig vakbegrippen
gebruikte.

Je beschreef beeldaspecten en voorstelling
helder en je gebruikte
daarbij meestal vakbegrippen op een juiste
manier.

Je herkende enkele
functies, stijlen en
genres in de beelden.

Je herkende verschillende functies, stijlen en
genres in de beelden.

Je herkende veel functies, stijlen en genres in
de beelden.

Je beschreef ze enigszins helder waarbij je
weinig vakbegrippen
gebruikte.

Je beschreef ze helder
en je gebruikte daarbij
enkele vakbegrippen op
een juiste manier.

Je beschreef ze helder en
je gebruikte daarbij veel
vakbegrippen op een
juiste manier.

CRITERIA

Je herkende materialen en technieken
in de beelden niet of
nauwelijks.

MATERIALEN EN
TECHNIEKEN
Voorbeelden van materialen
zijn: verf, klei,
fotobewerkingsprogramma’s

Naam:
en technieken

Materialen en technieken beschrijven

Functie, stijl en genre beschrijven

Datum:

Je beschreef ze niet
Beeldaspecten en voorstelling beschrijven
helder
en je gebruikte
vrijwel geen vakbegrippen.

Analyseren

BEELDASPECTEN EN
VOORSTELLING
Voorbeelden van beeldaspec
ten zijn: compositie, kleur,
Klas:
Datum:
perspectief. Voorstelling gaat
om: wat
stelt
het
voor?
Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

Nieuwsgierig en open zijn

Verschillende perspectieven
gebruiken

Naam:

Een mening hebben en
onderbouwen

Klas:

Materialen en technieken beschrijven

Datum:

Je herkende functies,
stijlen en genres in de
beelden niet of nauwelijks.

Voorbeelden zijn:
functie: reclame maken
stijl: impressionisme
genre: selfie

Je beschreef ze niet
helder en je gebruikte
Analyseren
vrijwel geen vakbegrippen.

Functie, stijl en genre beschrijven

Een mening hebben en
onderbouwen

Verschillende perspectieven
gebruiken

Je beschreef beeldaspecten en voorstelling
helder en je gebruikte
daarbij vrijwel altijd
vakbegrippen op een
juiste manier.

Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

Analyseren
FUNCTIE,
STIJL EN
GENRE

Nieuwsgierig en open zijn

Klas:

Nieuwsgierig en open zijn

Een mening hebben en
onderbouwen
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Interpreteren
NIVEAU’S
Klas:

Datum:

1

CRITERIA

eken beschrijven

Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

Je hebt niet of nauweverbanden
gelegd
Datum:
tussen vorm, inhoud,
Beeldaspecten
en voorstelling
functie
en context
van beschrijven
de beelden.

ANALYSEREN

lijks
Klas:

Naam:

= verbanden
leggenMaterialen en technieken beschrijven

enre beschrijven

De verbanden die je
gelegd hebt zijn niet
uitgewerkt.

Analyseren

Functie, stijl en genre beschrijven

2

3

4

Je hebt enkele verbanden gelegd tussen vorm,
inhoud, functie en context van de beelden.

Je hebt verschillende
verbanden gelegd tussen
vorm, inhoud, functie
en context van de
beelden.

Je hebt veel verbanden
gelegd tussen vorm,
inhoud, functie en
context van de beelden.
De verbanden die je
hebt gelegd zijn goed
uitgewerkt (diepgaand
uitgelegd en/of geïllustreerd met verwijzingen
naar bronnen)

De verbanden die je gelegd hebt zijn enigszins
uitgewerkt.

De verbanden die je
hebt gelegd zijn uitgewerkt en begrijpelijk.

Analyseren

Je hebt de beelden
vanuit 1 perspectief
geïnterpreteerd. De
interpretatie is niet
overtuigend/ plausibel.

VERSCHILLENDE
Een mening hebben en
onderbouwen
PERSPECTIEVEN
GEBRUIKT

Nieuwsgierig en open zijn

Voorbeelden van perspectie
Klas:de maker
Datum:
ven zijn: vanuit
van het werk, vanuit de
en open zijn
Verschillende perspectieven
opdrachtgever,
politiek,
len en technieken beschrijven
BeeldaspectenNieuwsgierig
en voorstelling
beschrijven Een mening hebben en
onderbouwen
gebruiken
esthetisch, etc.

Je hebt de beelden vanuit meerdere perspectieven geïnterpreteerd.
De interpretaties zijn
redelijk overtuigend /
plausibel.

Je hebt de beelden
vanuit 1 perspectief
geïnterpreteerd. De
interpretatie is redelijk
overtuigend/ plausibel.

Je hebt de beelden vanuit meerdere perspectieven geïnterpreteerd.
De interpretaties zijn
overtuigend/ plausibel en/of verrassend/
origineel.

Evalueren

ctie, stijl en genre beschrijven

Klas:

Analyseren

Datum:

NIVEAU’S

Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

NIEUWSGIERIG EN
OPEN ZIJN
Nieuwsgierig en open zijn

erspectieven

erig en open zijn

1

CRITERIA

Toen de beelden je niet
direct aanspraken, deed
Een mening
en
jehebben
geen moeite
meer.
onderbouwen

2

3

Toen de beelden je niet
direct aanspraken, kon
de docent je stimuleren
om nog eens te kijken.

Je trad de beelden open
en nieuwsgierig tegemoet, zelfs als ze je niet
direct aanspraken.

Een mening hebben en
onderbouwen

Je trad de beelden heel
open en nieuwsgierig
tegemoet, zelfs als ze je
niet direct aanspraken.
Je houdt van nieuwe
ervaringen in kunst/beeldbeschouwing.

Analyseren

EEN MENING HEBBEN
EN ONDERBOUWEN

4

Je hebt een mening
over de beelden, maar
je kon die niet uitleggen
of onderbouwen.

Je hebt een mening
over de beelden en je
kon die enigszins uitleggen of onderbouwen.

Je hebt een mening over
de beelden en je kon die
overtuigend uitleggen of
onderbouwen.

Je hebt een mening over
de beelden en je kon die
overtuigend uitleggen of
onderbouwen.
Je gebruikte daarbij
argumenten die ondersteund werden door
voorbeelden/ illustraties
of bewijs.
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Beeldend reflecteren
op eigen werk &
receptie rubics
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TOOL:
BEELDEND REFLECTEREN OP EIGEN
WERK & RECEPTIE RUBRICS
Deze methode is ontwikkeld om proces en productreflectie toegankelijk, gemakkelijk toepasbaar, minder talig en
minder tijdrovend te maken. De visuele reflectie kan docent en leerling meer inzicht te geven in zowel de sterke
punten als de verbeterpunten in het gemaakte beeldend werk. De onderzoekers hopen het op deze manier voor de
leerling helder te maken hoe een beoordeling tot stand komt en zo meer leeropbrengst te halen uit het evalueren en
beoordelen van beeldend werk.

Gebruiksaanwijzing
1. 	De docent en de leerlingen bekijken en bespreken, voorafgaand aan de opdracht, de reflectie formulieren. Dit
is een essentieel onderdeel bij deze reflectie methode. De leerlingen bekijken de visuele reflectieformulieren
en lezen de bijbehorende verklarende tekstjes in de tekstrubrics (proces en product). Er kan in de klas aan
de hand van voorbeelden een gesprek plaatsvinden over wat de criteria kunnen zijn voor een goed beeldend
proces en eindwerkstuk. Wat maakt iets een tot goed kunstwerk ? Wat betekenen begrippen als b.v. originaliteit en experiment precies? Het is heel belangrijk dat de leerlingen vooraf goed snappen wat in de tekstrubrics
beschreven staat en zich daar grotendeels in kunnen vinden.
2. 	De docent kiest, samen met de leerlingen, welke deelgebieden er relevant zijn voor de gegeven opdracht en
spreekt af op welke deelgebieden beoordeeld gaat worden. (Zo is b.v. eigenheid of samenwerking niet altijd een
relevant criterium)
3. 	De docent legt uit hoe de visuele reflectieformulieren gebruikt gaan worden. De volgende punten
verdienen de aandacht:
•
Het is aan te raden bij het inkleuren geen half ingekleurde gradaties te gebruiken. Door een van de
vier gradaties te kleuren wordt je meer gedwongen om duidelijk te kiezen voor welk niveau je hebt
bereikt.
•
Het is mogelijk om naast het inkleuren kort in tekst toe te lichten waarom je dit niveau hebt gekozen en bij de onderdelen waarbij je laag scoort kort op te schrijven wat je wilt gaan doen om een
hoger niveau te bereiken.
4. 	Gedurende het werkproces reflecteert de leerling, d.m.v. het visuele reflectieformulier proces, op het eigen
werk. Door aan het eind van elke les (of in elk geval een aantal keer tijdens het proces) bij elk deelgebied het
behaalde niveau in te kleuren krijgt de leerling en de docent zicht op de voortgang en de aandachtspunten. Bij
twijfel over het behaalde niveau wordt de tekst rubric geraadpleegd. Onderaan het reflectieformulier vult de
leerling het plan voor de volgende les in.
5. 	Halverwege het proces vindt er, aan de hand van het gemaakte werk en de ingevulde reflectieformulieren van
zowel leerling als docent (en/of medeleerling), een tussenevaluatie plaats. Hierbij zal er extra aandacht zijn
voor de deelgebieden waar de leerling en docent een andere gradatie hebben ingevuld. Naar aanleiding van
deze tussenevaluatie maakt de leerling een plan van aanpak voor de overige lessen.
6. 	Op het eind van de opdracht vult de leerling en de docent het visuele reflectieformulier eindproduct in. De beide formulieren zullen, samen met de procesreflecties, worden gebruikt om tot een eindbeoordeling te komen.
Het is aan te raden om daarnaast de leerling in een (digitaal) portfolio de afzonderlijke deelgebieden te laten
aantonen.
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WERKPROCES – LEERLING FORMULIER
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WERKPROCES RUBRIC
© Hannie Kortland & Oskar Maarleveld 2013

1

IDEE/INHOUD
Hoe is de kwaliteit van je
idee?

ONDERZOEK
Heb je het thema onder
zocht en je verdiept in het
onderwerp?

Je neemt het eerste de
beste idee als uitgangspunt.
Je hebt over dit idee niet
echt nagedacht maar
gaat het meteen uitvoeren. Het idee is voor de
hand liggend /cliché.

Je hebt geen onderzoek
gedaan.
Je hebt snel voor een
oplossing gekozen. zonder de mogelijkheden te
bestuderen.

2

3

4

Je hebt meerdere
ideeën, Maar de ideeën
die je hebt staan los van
elkaar.

Je hebt veel verschillende ideeën en hebt deze
doordacht en enigszins
uitgewerkt. In je werk
is zichtbaar welk idee je
wilt uitdrukken.

Je hebt veel goed doordachte ideeën en je hebt
deze ideeën onderzocht
en uitgewerkt.

Je hebt ruim onderzoek
gedaan. De resultaten
hiervan zijn zichtbaar in
je collectie werk en/ of je
eindwerk maar die hadden nog beter ingezet
kunnen worden.

Je hebt veel onderzocht
en je verdiept in je
onderwerp.

Je kan je keuzes toelichten.

Je maakt een bewuste
keus voor wat je van je
onderzoek gebruikt voor
je eindwerkstuk.

In je werk laat je zien
dat je over de inhoud
hebt nagedacht hebt
maar dit is nog niet zo
diepgaand. Het is nog
niet goed in je werk
terug te zien wat je wilt
uitdrukken.

Je hebt onderzoek
gedaan. Maar in je
collectie werk en/of je
eindwerk zijn de resultaten van je onderzoek
niet goed te zien.
Je kan je keuzes niet
goed toelichten.

Je ideeën hebben een
inhoudelijk verband met
elkaar. In je werk is goed
zichtbaar welk idee je
wilt uitdrukken

Je kunt goed uitleggen
wat en hoe je onderzocht
hebt.

Je maakt je onderzoek
en keuzes goed zichtbaar in je collectie.
EXPERIMENT
Heb je veel geëxperimen
teerd/uitgeprobeerd?

Je hebt geen nieuwe
dingen geprobeerd en
werkt zoals je wel vaker
hebt gedaan.
Je kijkt niet naar nieuwe
mogelijkheden.

Af en toe experimenteer
je, maar dit is vooral op
advies van de docent.

Je experimenteert om
op nieuwe ideeën /
oplossingen te komen.

Je ziet af en toe dat
experimenten je meer
mogelijkheden bieden.

Je gebruikt nieuwe
materialen, technieken
of manieren van werken
maar kan dit nog
meer inzetten voor je
eindwerk.

© Oskar Maarleveld 2013

Je speelt soms nog op
safe.

EIGENHEID/
ORIGINALITEIT

Je werkt lijkt veel op dat
van
andere.
© Oskar Maarleveld 2013

Is je werk eigen, is het
origineel?

Je werk is clichématig en
willekeurig.
Je hebt niet iets gedaan
met je eigen achtergrond
of fascinaties.

Je gebruikt iets van je
eigen achtergrond of
fascinaties maar je laat
je erg sturen door de
mening of het werk
van anderen, of wat de
docent zegt.

© Oskar Maarleveld 2013
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Je hebt veel geëxperimenteerd.
Je gebruikt nieuwe
materialen, technieken
manieren van werken of
nieuwe toepassingen.
Je gebruikt je ervaringen
in het werkproces en het
eindwerk.
Je durft hierin risico’s te
nemen.

Je maakt gebruik van
je eigen achtergrond of
fascinaties.

Je hebt heel bewust
gekozen voor een eigen
vorm.

Als je geïnspireerd
bent door het werk van
anderen geef je daar een
eigen invulling aan.

Je hebt bewust niet gekopieerd of nagemaakt.
Je werk is door het
idee, materiaal en/of
werkwijze origineel.
Indien je verwijst naar
andermans werk doe
je dit om je eigen visie
daarop te tonen.

reflectietool
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WERKPROCES RUBRIC
(vervolg)

1

SAMENWERKING
Hoe verliep de samen
werking?

Je vindt werken met
elkaar niet prettig en
kan moeilijk meedoen
in de groep.
Je doet alleen maar iets
als een ander het vraagt.
Je komt je afspraken
niet na.

WERKDRIFT/INZET
Hoe hard heb je gewerkt?

Je moet vaak aan
afspraken herinnerd
worden.
Je vindt het resultaat
wel belangrijk maar
luister niet altijd even
goed naar de anderen.

Je geeft snel op, en werkt
niet door.

Af en toe werk je door.
Maar je laat je ook wel
snel afleiden.

Je concentratie is heel
laag en je werkt alleen
voor de beoordeling of
voor de docent.
© Oskar Maarleveld 2013

Zit er vooruitgang in je
proces? Loop je op Schema?

Je hebt niet altijd plezier
in het groepswerk en
moet door de docent
aangestuurd worden om
initiatief te nemen.

Je luister niet naar de
anderen en laat de ander(en) niet in zijn/hun
waarde.

Je benut je tijd niet goed.

VOORTGANG

2

Je denkt niet vooruit en
maakt geen planning.
Je vraagt steeds aan de
docent wat je moet doen
en kijkt niet kritisch
terug op je werk.

Je hebt niet zo heel veel
werk gemaakt en je
benut de tijd niet altijd
efficiënt.
Je laat je nog leiden
door een cijfer of door
de docent.

Je voert de verschillende stappen nog niet heel
bewust uit.
Je denkt nog niet zo veel
over het proces na en
je planning loopt niet
altijd even goed.

© Oskar Maarleveld 2013
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3

Je hebt meestal plezier
in het werken met
elkaar en je toont
initiatief.
Je komt de gemaakte
afspraken voldoende na.
Je vindt het resultaat wel
belangrijk.
Je laat de ander in zijn
waarde.

Je werkt voldoende
door.
Je bent gemotiveerd
en je benut de tijd
voldoende.
Je laat zien dat je kunt
doorzetten ook als het
wat tegen zit.

4

Je hebt plezier in het
werken met elkaar.
Je wilt iets van elkaar
leren.
Je toont initiatief.
Je komt alle gemaakte
afspraken na en wil
tot het beste resultaat
komen.
Je laat de ander in zijn
waarde.

Je hebt een uitstekend
doorzettingsvermogen
en wil echt uit jezelf het
werk maken.
Je laat je niet door tegenslag ontmoedigen.
Je werkt zelfstandig en
gemotiveerd en benut de
tijd volledig.

Je denkt wel na over de
verschillende stappen
en kan hiermee ook je
proces sturen.

Je denkt steeds vooruit
over welke stappen je
wilt nemen en je kan
daardoor goed bijsturen.

Je blikt af en toe vooruit
en stelt eventueel je
planning bij.

Je loopt op schema en
volgens je planning.

reflectietool
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EINDPRODUCT RUBRIC
© Hannie Kortland & Oskar Maarleveld 2013

IDEE/INHOUD
Hoe is de kwaliteit van je
idee?

1

2

3

4

Je hebt het eerste de beste idee als uitgangspunt
genomen.

Je had meerdere ideeën,
Maar de ideeën die
je hebt staan los van
elkaar.

Je had veel verschillende
ideeën en hebt deze
doordacht en enigszins
uitgewerkt.

In je werk laat je zien
dat je over de inhoud
hebt nagedacht hebt
maar dit is nog niet zo
diepgaand. Het is nog
niet goed in je eindwerk
terug te zien wat je
wilde uitdrukken.

In je eindwerk is zichtbaar welk idee je wilde
uitdrukken.

Je had veel goed doordachte ideeën en je hebt
deze ideeën onderzocht
en uitgewerkt. Je ideeën
hebben een inhoudelijk
verband met elkaar.

Je hebt iets gebruikt van
je eigen achtergrond of
fascinaties maar je hebt
je ook erg laten sturen
door de mening of het
werk van anderen, of
wat de docent heeft
gezegd.

Je hebt gebruik gemaakt
van je eigen achtergrond
of fascinaties.

Je hebt heel bewust
gekozen voor een
eigen vorm.

Wanneer je geïnspireerd
was door het werk van
anderen gaf je daar
een eigen invulling
aan.

Je hebt bewust niet gekopieerd of nagemaakt.
Je eindwerk is door het
idee, materiaal en/of
werkwijze origineel.

Je hebt over dit idee niet
echt nagedacht maar
bent meteen gaan werken. Het idee is voor de
hand liggend /cliché.

EIGENHEID /
ORIGINALITEIT

Je eindwerk lijkt veel op
dat van andere.

Is je werk eigen, is het
origineel?

Je werk is clichématig en
willekeurig.
Je hebt niet iets gedaan
met je eigen achtergrond
of fascinaties.

In je eindwerk is goed
zichtbaar welk idee je
wilde uitdrukken.

Indien je verwijst naar
andermans werk doe
je dit om je eigen visie
daarop te tonen.
TECHNIEK /
BEELDASPECTEN
Versterkt de werkwijze en de
gebruikte techniek je idee?

SAMENHANG IDEE /
PRODUCT
Hoe is de samenhang tussen
inhoud en eindwerkstuk?

Je hebt de materialen en
technieken willekeurig
gebruikt.
De beeldaspecten als
licht, vorm, kleur en
compositie zijn niet
bewust ingezet.

Het is niet zichtbaar in
het eindwerk welk idee
er achter
zit. Tussen
© Oskar Maarleveld 2013
de voorstudies en het
eindwerkstuk is geen samenhang te ontdekken.

Je hebt goed gebruikt
gemaakt van de (verschillende) materialen
en beheerst de gebruikte
techniek goed.

Je hebt gebruikt
gemaakt van (verschillende) materialen en
technieken.

Je hebt gebruikt gemaakt van de (verschillende) materialen en
technieken.

In je eindwerk is
enigszins te zien dat je
de beeldende aspecten
als licht, kleur, vorm
en compositie,
weet2013
te
© Oskar Maarleveld
gebruiken maar je voert
het alleen nog niet zo
goed uit en versterkt
daarmee niet het
totaalbeeld.

Je beheerst de gebruikte
techniek. In je eindwerk
is enigszins te zien dat je
de beeldende aspecten
als licht, kleur, vorm
en compositie, weet te
gebruiken je versterkt
daarmee het werkstuk
Je kiest wel voor de
veilige weg, ook bij
de materialen en technieken.

Het is zichtbaar welk
idee er achter het eindwerk zit. Maar het idee
is niet bijgewerkt tijdens
het werkproces.

Het is zichtbaar welk
idee er achter het
eindwerk zit. Het idee
is bijgewerkt tijdens het
werkproces.

Het is goed zichtbaar
welk idee er achter het
eindwerk zit. Het idee is
steeds bijgewerkt tijdens
het werkproces.

Tussen de voorstudies
en het eindwerkstuk is
weinig samenhang te
ontdekken.

Het eindwerkstuk is een
voldoende verbeelding
van de achterliggende
inhoud.

Het eindwerkstuk is een
sterke verbeelding
van de achterliggende
inhoud.

Tussen de voorstudies
en het eindwerkstuk
is samenhang te ontdekken.

De voorstudies en het
eindwerkstuk is inhoudelijk in samenhang.
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Je hebt waar mogelijk
nieuwe materialen en
technieken uitgeprobeerd.
Je weet precies hoe je de
beeldende aspecten, in
kunt zetten om je idee te
versterken.
Je maakt hiermee een
overtuigend eindwerk.
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EINDPRODUCT RUBRIC
(vervolg)

EINDPRODUCT
Hoe is de kwaliteit van je
eindwerk?

1

2

Je eindwerk is niet af.
Je hebt geen keuzes
gemaakt voor de uitwerking van je idee. Het
beeld is willekeurig en
standaard.

Je eindwerk is nog
niet af. Je hebt wel
nagedacht over het idee
en hoe dit uitgewerkt
moet worden. Maar dit
is niet duidelijk in het
eindwerkstuk te zien.

Je hebt niet geëxperimenteerd en weinig
onderzocht.
Je gebruikt alleen
vertrouwde, herkenbare
beelden, materialen en
technieken
De kwaliteit van je eindwerk is onvoldoende.

KIPPENVELFACTOR?

Je hebt wel gezocht naar
een eigen beeld d.m.v.
onderzoek en experiment. Maar het komt er
nog niet voldoende uit.
De kwaliteit van je
eindwerk is matig.

3

Je eindwerk is nog
niet op tijd af. Je hebt
geëxperimenteerd en
onderzocht.
Je maakt voldoende
gebruik van de materialen en technieken en
beeldaspecten.
In je onderzoek en proces heb je goede keuzes
hebt gemaakt voor het
eindresultaat.
De kwaliteit van je
eindwerk is voldoende.

4

Je eindwerk is op tijd af.
Je hebt duidelijk nagedacht over het idee en
bewust gekozen voor de
vorm waarin het moet
komen.
Je laat echt een eigen
beeld zien. Je maakt
goed gebruik van de
mogelijkheden van
materialen, technieken
en beeldaspecten. Je
onderzoek en het proces
hebben bijgedragen aan
een optimaal resultaat.
De kwaliteit van het
eindproduct is zeer
goed.

Het is onmogelijk is om alle facetten van een kunstzinnige uiting in een rubric te vangen. Er altijd nog een element
dat onnoembaar is. Een kunstwerk kan aan alle formele criteria voldoen en toch nog een lastig te duiden element
missen. Dit hebben wij vertaald in het begrip de kippenvelfactor.
Welke reactie maakt het werk in je los? Brengt het je in verwarring? Maakt het indruk? Zet het je aan het denken?
Raakt het je? Ontroert het je? Bezorgt het werk je kippenvel?
Dan kan je dat in dit schema aangeven.
© Oskar Maarleveld 2013
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RECEPTIE RUBRIC
De receptie rubric is bedoeld om te beoordelen hoe goed een leerling beelden – van anderen, van kunstenaars en
van zichzelf – kunt beschrijven, onderzoeken en waarderen. Beelden kunnen schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken zijn, maar ook video’s design, mode, posters, enzovoort.
Op het formulier voor de leerlingen zijn zeven criteria afgebeeld. De afgebeelde criteria zijn ook in rubric vorm
neergezet en in drie categorieën onderverdeeld: beschrijven, interpreteren en evalueren.
•
•
•

Beschrijven: Materialen en technieken, Beeldaspecten en voorstelling, Functie stijl en genre
Interpreteren: Analyseren, Verschillende perspectieven gebruiken
Evalueren: Nieuwsgierig en open zijn, Een mening hebben en onderbouwen

Deze categorieën zijn verder aangevuld met talige deelcompetenties waardoor leerlingen en docenten inzichtelĳker kunnen werken.

Instructies
De leerlingen zouden voorafgaand aan een lessencyclus of bĳ het begin van een lesblok kennis moeten maken met
de deelcompetenties. Samen met de docent kan dan bĳvoorbeeld worden vastgesteld op welke criteria uiteindelĳk
gereflecteerd of beoordeeld zal worden.
Let wel, het gaat hier uitdrukkelijk niet om een lineaire volgorde waarin leerlingen activiteiten moeten uitvoeren.
Het gaat om deelcompetenties die leerlingen in meer of mindere mate beheersen.
De receptie rubrics zijn in eerste instantie bedoeld voor zelfbeoordeling- en reflectie door de leerlingen in relatie
tot hun eigen beeldend werk. Naar aanleiding van een taak of opdracht schatten zichzelf in. Ze kleuren op een
vierpuntsschaal het niveau in dat zĳ denken te beheersen.
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RECEPTIE RUBRICS – LEERLING FORMULIER

Naam:

Klas:
Onderzoeken

Materialen en technieken gebruiken

Iets duidelijk maken met beelden

lectoraat kunsteducatie amsterdamse hogeschool voor de kunsten

Experimenteren

Beeldaspecten gebruiken

Presenteren

Datum:

echnieken beschrijven

jl en genre beschrijven

even
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RECEPTIE RUBRICS
Beschrijven
NIVEAU’S

1

2

3

4

Je herkende enkele materialen of technieken
in de beelden.

Je herkende verschillende materialen en technieken in de beelden.

Je herkende veel materialen en technieken in de
beelden.

Je beschreef ze
enigszins waarbij je
weinig vakbegrippen
gebruikte.

Je beschreef ze helder
en je gebruikte daarbij
enkele vakbegrippen op
een juiste manier.

Je beschreef ze helder en
je gebruikte daarbij veel
vakbegrippen op een
juiste manier.

Je herkende beeldaspecten in de beelden niet of
nauwelijks.

Je herkende enkele
beeldaspecten in de
beelden.

Je herkende verschillende beeldaspecten in de
beelden.

Je herkende veel beeldaspecten in de beelden.

Je beschreef beeldaspecten en voorstelling niet
helder en je gebruikte
vrijwel geen vakbegrippen.

Je beschreef beeldaspecten en voorstelling
enigszins helder waarbij
je weinig vakbegrippen
gebruikte.

Je beschreef beeldaspecten en voorstelling
helder en je gebruikte
daarbij meestal vakbegrippen op een juiste
manier.

Je herkende enkele
functies, stijlen en
genres in de beelden.

Je herkende verschillende functies, stijlen en
genres in de beelden.

Je herkende veel functies, stijlen en genres in
de beelden.

Je beschreef ze enigszins helder waarbij je
weinig vakbegrippen
gebruikte.

Je beschreef ze helder
en je gebruikte daarbij
enkele vakbegrippen op
een juiste manier.

Je beschreef ze helder en
je gebruikte daarbij veel
vakbegrippen op een
juiste manier.

CRITERIA

Je herkende materialen en technieken
in de beelden niet of
nauwelijks.

MATERIALEN EN
TECHNIEKEN
Voorbeelden van materialen
zijn: verf, klei,
fotobewerkingsprogramma’s

Naam:
en technieken

Materialen en technieken beschrijven

Functie, stijl en genre beschrijven

Datum:

Je beschreef ze niet
Beeldaspecten en voorstelling beschrijven
helder
en je gebruikte
vrijwel geen vakbegrippen.

Analyseren

BEELDASPECTEN EN
VOORSTELLING
Voorbeelden van beeldaspec
ten zijn: compositie, kleur,
Klas:
Datum:
perspectief. Voorstelling gaat
om: wat
stelt het voor?
Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

Nieuwsgierig en open zijn

Verschillende perspectieven
gebruiken

Naam:

Een mening hebben en
onderbouwen

Klas:

Materialen en technieken beschrijven

Datum:

Je herkende functies,
stijlen en genres in de
beelden niet of nauwelijks.

Voorbeelden zijn:
functie: reclame maken
stijl: impressionisme
genre: selfie

Je beschreef ze niet
helder en je gebruikte
Analyseren
vrijwel geen vakbegrippen.

Functie, stijl en genre beschrijven

Een mening hebben en
onderbouwen

Verschillende perspectieven
gebruiken

Je beschreef beeldaspecten en voorstelling
helder en je gebruikte
daarbij vrijwel altijd
vakbegrippen op een
juiste manier.

Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

Analyseren
FUNCTIE,
STIJL EN
GENRE

Nieuwsgierig en open zijn

Klas:

Nieuwsgierig en open zijn

Een mening hebben en
onderbouwen
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RECEPTIE RUBRICS
(vervolg)
Interpreteren
NIVEAU’S
Klas:

Datum:
Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

1

CRITERIA

ANALYSEREN
Naam:

= verbanden
leggenMaterialen en technieken beschrijven

enre beschrijven

Je hebt niet of nauweverbanden
gelegd
Datum:
tussen vorm, inhoud,
Beeldaspecten
en voorstelling
functie
en context
van beschrijven
de beelden.

lijks
Klas:

Analyseren

De verbanden die je
gelegd hebt zijn niet
uitgewerkt.

Functie, stijl en genre beschrijven

Nieuwsgierig en open zijn

Een mening hebben en
onderbouwen

VERSCHILLENDE
PERSPECTIEVEN
GEBRUIKT

Voorbeelden van perspectie
ven zijn: vanuit de maker
van het werk, vanuit de
Verschillende perspectieven
opdrachtgever,
politiek,
gebruiken
esthetisch, etc.

2

3

4

Je hebt enkele verbanden gelegd tussen vorm,
inhoud, functie en context van de beelden.

Je hebt verschillende
verbanden gelegd tussen
vorm, inhoud, functie
en context van de
beelden.

Je hebt veel verbanden
gelegd tussen vorm,
inhoud, functie en
context van de beelden.
De verbanden die je
hebt gelegd zijn goed
uitgewerkt (diepgaand
uitgelegd en/of geïllustreerd met verwijzingen
naar bronnen)

De verbanden die je gelegd hebt zijn enigszins
uitgewerkt.

De verbanden die je
hebt gelegd zijn uitgewerkt en begrijpelijk.

Analyseren

Je hebt de beelden
vanuit 1 perspectief
geïnterpreteerd. De
interpretatie is niet
overtuigend/ plausibel.
Nieuwsgierig en open zijn

Je hebt de beelden
vanuit 1 perspectief
geïnterpreteerd. De
interpretatie is redelijk
overtuigend/ plausibel.

Een mening hebben en
onderbouwen
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Je hebt de beelden vanuit meerdere perspectieven geïnterpreteerd.
De interpretaties zijn
redelijk overtuigend /
plausibel.

Je hebt de beelden vanuit meerdere perspectieven geïnterpreteerd.
De interpretaties zijn
overtuigend/ plausibel en/of verrassend/
origineel.
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Datum:
Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

RECEPTIE RUBRICS
(vervolg)
Evalueren

nctie, stijl en genre beschrijven

Klas:

Analyseren

Datum:

NIVEAU’S

Beeldaspecten en voorstelling beschrijven

NIEUWSGIERIG EN
OPEN ZIJN
Nieuwsgierig en open zijn

erspectieven

erig en open zijn

1

CRITERIA

Toen de beelden je niet
direct aanspraken, deed
Een mening
en
jehebben
geen moeite
meer.
onderbouwen

2

3

Toen de beelden je niet
direct aanspraken, kon
de docent je stimuleren
om nog eens te kijken.

Je trad de beelden open
en nieuwsgierig tegemoet, zelfs als ze je niet
direct aanspraken.

Een mening hebben en
onderbouwen

Je trad de beelden heel
open en nieuwsgierig
tegemoet, zelfs als ze je
niet direct aanspraken.
Je houdt van nieuwe
ervaringen in kunst/beeldbeschouwing.

Analyseren

EEN MENING HEBBEN
EN ONDERBOUWEN

4

Je hebt een mening
over de beelden, maar
je kon die niet uitleggen
of onderbouwen.

Je hebt een mening
over de beelden en je
kon die enigszins uitleggen of onderbouwen.

Je hebt een mening over
de beelden en je kon die
overtuigend uitleggen of
onderbouwen.

Je hebt een mening over
de beelden en je kon die
overtuigend uitleggen of
onderbouwen.
Je gebruikte daarbij
argumenten die ondersteund werden door
voorbeelden/ illustraties
of bewijs.
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