
RUBRIC WERKHOUDING:                                                                                                               Naam: ……………………………….     Klas:…………… 

 

 Onvoldoende Twijfel Voldoende Goed 

EIGEN INZET/ORGANISATIE Ik maak zelden mijn huiswerk en 

heb vaak mijn spullen niet mee 

Ik vergeet regelmatig mijn 

huiswerk en heb mijn spullen 

niet altijd mee 

Ik maak meestal mijn huiswerk. 

Als ik mijn spullen niet bij me 

heb geef ik dat op tijd aan 

Ik maak altijd mijn huiswerk en 

heb mijn spullen altijd mee 

ZELFSTANDIG WERKEN De docent moet mij aanspreken 

of corrigeren, anders ga ik niet 

aan de slag 

Ik wil wel aan de slag gaan, 

maar weet niet goed waar ik 

moet beginnen 

Ik ga goed aan de slag, maar 

vind het soms moeilijk om 

verder te gaan 

Ik ga meteen aan de slag als dat 

moet, en werk vooruit als ik 

klaar ben  

CONCENTRATIE Ik ben snel afgeleid, en 

aansporing helpt mij niet. 

Ik ben soms afgeleid, het helpt 

mij als de docent mij aanspreekt 

Ik ben niet snel afgeleid, en 

werk meestal geconcentreerd 

door 

Ik werk geconcentreerd, en na 

een afleiding pak ik zelf mijn 

werk weer op 

PROBLEMEN OPLOSSEN Ik stel uit mijzelf geen vragen en 

onderneem geen actie als het 

slecht gaat 

Ik stel uit mijzelf niet snel een 

vraag. Ik vind het moeilijk om te 

bepalen wat ik moet doen als 

het niet goed gaat 

Ik stel vaak een vraag om te 

controleren of ik het goed doe 

Ik kom er meestal zelf wel uit, 

en als dat niet lukt stel ik 

gerichte vragen aan de docent 

BETROKKEN Ik ben niet betrokken bij de les Ik ben betrokken bij de les, 

maar heb wel hulp nodig 

Ik ben betrokken bij de les, en 

help soms ook anderen 

Ik ben betrokken bij de les, en 

neem het initiatief om anderen 

te helpen 

PLANNING Ik kijk niet ver vooruit, hooguit 

naar wanneer er een toets is 

Ik kijk wanneer de toetsen zijn 

en werk daar naartoe 

Ik maak een planning, maar vind 

het lastig om me daar altijd aan 

te houden 

Ik maak een realistische 

planning en houd me daaraan 

DOELGERICHT Ik weet niet wat ik moet doen, 

daardoor kom ik niet aan de slag 

Ik weet niet wat ik moet doen, 

maar ik probeer het toch 

Ik weet wat ik moet doen en 

voer dat uit 

Ik voer meer dan alleen de 

opdracht uit. 

 
De beoordeling van de werkhouding kan nu worden afgeleid van wat het meest voorkomt: O, TW, V of G. 


