
 

EEN RUBRIEK MAKEN 

In Classroom is het ook mogelijk om een rubriek te maken. In een rubriek staan 
beoordelingscriteria voor een opdracht. Leerlingen krijgen een kopie van de Rubriek en kunnen 
deze naast de opdracht houden om te zien of ze voldoen aan de criteria. Als leerkracht kun je ook 
beoordelen met behulp van de rubriek, maar dat hoeft niet. 

Maak de rubriek aan 

Een rubriek hoort bij een opdracht. Je maakt dus eerst 
een Opdracht aan. Je kunt bijvoorbeeld een rubriek 
maken bij een stelopdracht. 

● Maak de opdracht aan. 
● Klik op Rubriek. 
● Klik op Rubriek maken. Het is ook mogelijk 

om een eerdere rubriek opnieuw te 
gebruiken, of om een rubriek te importeren 
vanuit spreadsheets. 

 

Je kunt nakijken met de rubriek, maar dat hoeft niet. 
Als je hiervoor kiest, heb je de mogelijkheid om punten 
toe te kennen aan de criteria. Bovenin kun je aangeven 
of je wel of geen scores wilt gebruiken door het schuifje 
te veranderen. 

Criteria toevoegen 

Je kunt verschillende criteria aan je rubriek toevoegen. Elk criterium heeft een titel, bijvoorbeeld 
spelling, hoofdletters en punten, samenwerking, etc. Dan volgt een beschrijving van het criterium. 
Vervolgens maak je verschillende niveaus bij een criterium. Hier staat beschreven waaraan de leerling 
moet voldoen om dit niveau te halen. Per niveau bepaal je zelf hoe veel punten de leerlingen kunnen 
verdienen. 

 



 

Een criterium maken 

 
● Typ de titel van het criterium. 
● Geef een beschrijving van het criterium. Dit is een optie en is dus niet verplicht. 
● Nu kun je verschillende niveaus bij dit criterium plaatsen. Je voegt een niveau toe, door op 

het te klikken. Elk niveau geef je een titel, bijvoorbeeld uitstekend, voldoende, Niveau A, 
en een beschrijving van waaraan de leerling moet voldoen om dit niveau te behalen. Als je 
de scores hebt ingeschakeld, kun je per niveau punten toekennen. 

● Je kunt meerdere criteria toevoegen, door linksonder in het scherm op te 
klikken. 

● Heb je alle gewenste criteria toegevoegd, dan klik je rechtsboven op ‘Opslaan’. Je komt nu 
weer terug in het ‘Opdracht’-scherm. Door vervolgens rechtsboven op ‘Opdracht plaatsen’ te 
klikken, verschijnt de opdracht met de Rubriek in de Classroom-omgeving van de leerlingen. 

 

Nakijken met behulp van een Rubriek 

Het nakijken via een rubriek gaat redelijk eenvoudig. Je opent vanuit Classroom het werk van de 
leerlingen. Rechts naast het werk verschijnt een kolom, waarin de Rubriek met de verschillende 
criteria staan. Door per criterium te klikken op het behaalde niveau, worden de punten automatisch 
toegekend. De leerlingen kunnen hun cijfer pas zien, als je als leerkracht het werk hebt teruggegeven. 
Dit doen ze door de opdracht te bekijken. Ze zien in de Rubriek welk niveau is aangeklikt. Eventueel 
kunnen ze hun werk verbeteren en opnieuw inleveren. 
 

 

Voor meer informatie, kijk op 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335069?hl=nl&co=GENIE.Platform=Desktop 
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