
Voorbeeld rubric presentatie 
Activiteit Onvoldoende Voldoende Goed 

Inhoud van 
de 
presentatie 

• De vorm van de inhoud is niet goed 
gekozen (sommige aspecten van de 
hoofdstukken worden 
gepresenteerd) 

• Argumenten zijn niet cohorent en 
consistent (beweringen en 
conclusies zijn niet gegrond) 

• Geen heldere structuur (delen zijn 
niet met elkaar verbonden, de 
volgorde is rommelig) 

• Er worden geen voorbeelden 
gebruikt om theoretische 
redeneringen te verhelderen/uit te 
leggen 

• De vorm van de inhoud is iets beter 
gekozen (de meeste aspecten van 
de hoofdstukken worden 
gepresenteerd) 

• Meeste argumenten zijn cohorent 
en consistent (beweringen en 
conclusies zijn goed gegrond) 

• Heldere structuur (delen zijn met 
elkaar verbonden, de volgorde is 
logisch) 

• Ten minste een paar interessante 
voorbeelden gebruikt om 
theoretische redeneringen te 
verhelderen/uit te leggen 

• De vorm van de inhoud is goed 
gekozen (de hoofdelementen van 
de hoofdstukken worden 
gepresenteerd) 

• Argumenten zijn cohorent en 
consistent (beweringen en 
conclusies zijn goed gegrond) 

• Heldere structuur (delen zijn met 
elkaar verbonden, de volgorde is 
logisch) 

• Er worden interessante 
voorbeelden gebruikt om 
theoretische redeneringen te 
verhelderen/uit te leggen  

Presenteren 
van verhaal 

• De presentatie heeft geen helder 
begin, kern en einde 

• De presentatie is niet makkelijk te 
volgen door de toehoorders 

• De presentatie is nogal saai en niet 
inspirerend 

• Spreker(s) le(est)zen meestal op van 
uitgebreid opgeschreven 
aantekeningen  

• Redelijke keuze van woorden maar 
bijna letterlijk overgenomen van 
boek/literatuur 

• De presentatie heeft een helder 
begin, kern en einde 

• De presentatie is meestal te volgen 
door de toehoorders 

• De presentatie is niet erg boeiend 
en pakkend 

• Spreker(s) gebruiken uitgebreide 
aantekeningen  

• Relatief goede keuze van woorden 
en heldere formulering van zinnen. 
Geen passages letterlijk 
overgenomen van boek/literatuur 

• De presentatie heeft een helder 
begin, kern en einde 

• De presentatie is goed te volgen 
door de toehoorders 

• De presentatie is boeiend en 
pakkend 

• Spreker(s) voorkomen het oplezen 
van het verhaal en gebruiken korte 
aantekeningen  

• Goede keuze van woorden en 
heldere formulering van zinnen. 
Geen passages letterlijk 
overgenomen van boek/literatuur 

Vorm van 
presentatie 

• De vorm van de presentatie is niet 
goed doordacht en niet erg creatief 

• De vorm van de presentatie is goed 
doordacht en enigzins creatief 

• De vorm van de presentatie is goed 
doordacht en vindingrijk/ creatief 



• De vorm van de presentatie past niet 
goed bij de inhoud 

• Geen gebruik van hulpmiddelen (b.v. 
Powerpoint/Prezi, dia’s of 
video/audio) 

• Geen goed spreekvolume, snelheid, 
articulatie en uitspraak. Geen 
passende lichaamstaal (gebaren, 
gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, 
houding etc.) 

• De vorm van de presentatie past 
goed bij de inhoud 

• Enig gebruik van hulpmiddelen 
(b.v. Powerpoint/Prezi, dia’s of 
video/audio) 

• Goed spreekvolume, snelheid, 
articulatie en uitspraak. Passende 
lichaamstaal (gebaren, 
gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, 
houding etc.) 

• De vorm van de presentatie past 
goed bij de inhoud 

• Goed gebruik van hulpmiddelen 
(b.v. Powerpoint/Prezi, dia’s of 
video/audio) 

• Goed spreekvolume, snelheid, 
articulatie en uitspraak. Passende 
lichaamstaal (gebaren, 
gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, 
houding etc.) 

 

 


