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Beoordelen examenpaper WER met
rubrieken in Blackboard
Handleiding voor assessoren

Ga naar Bb > Mijn Onderwijs >
Wetenschappelijk rapporteren >
Grade Center en open daar de groep
die aan jou is toegewezen. Je krijgt
dit scherm te zien.

Let op: de studenten die aan jou zijn toegewezen kunnen over verschillende groepen zijn verdeeld.
Zie daarvoor de groepsindeling in de mail. Omgekeerd geldt dat jij (waarschijnlijk) niet alle studenten
binnen een groep dient te beoordelen. Wil je de volledige lijst met alle te beoordelen studenten, klik
dan in de linkerkolom. ‘Cijfer nodig’

De slimme weergave toont enkel de kolommen die
relevant (kunnen) zijn.Wil je toch ook andere
kolommen zien? Kies dan “Volledig Grade Center” of
pas jouw slimme weergave aan.
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Klik in die kolom naast de naam van
een student op het pijltje rechts in de
cel. In het menuutje klik je op
‘Poging’. Heeft een student
meerdere pogingen, dan is de laatste
poging wellicht de juiste. Je krijgt
onderstaand scherm.

Hier download je het bestand van de
student. Sla dit op op je pc en voeg
aan de bestandsnaam de initialen
van de student toe. In dit bestand
kan je annoteren*. Dit bestand zal je later
toevoegen aan de beoordeling.

Vouw hier (pijltje naar onder) de ‘Poging’
open. Je krijgt onderstaand scherm.
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Klik hier de rubriek open. Die opent
in een nieuw venster.

Je kan de paper en de rubriek naast
elkaar openen. In de rubriek klik je
per criterium één aspect aan. Onder
het aangevinkte aspect verschijnt
een extra veld waarin je FB kan
typen. Wijzigen kan.

Vind je het handig om ook de rubriek van de vorige beoordeling te
zien? Open dan in een volledig nieuw scherm het Grade Center en
open de juiste groep. Klik daar op het pijltje rechts in het veldje met
de beoordeling die je wil bekijken, klik ‘Cijferdetails weergeven’. Je
ziet daar je feedback en opmerking bij de beoordeling. Klik
‘Rubrieken weergeven’ en je ziet je vorige beoordeling in detail.
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Vul de nieuwe rubriek in.
Belangrijk! Voor de criteria 1 tem17 zijn er vier
niveaus, voor de criteria 18 tem29 zijn er maar drie!
Vanaf criterium 18 mag je dus niet klikken in de
vierde kolom! (anders krijgt de student 0 punten!)

Vul hier je punt in. Je rondt af naar het vorige of
volgende volledige punt (normale regels voor
afronding). Je kan hiervan afwijken indien je je
niet kan vinden in het voorstel van Bb.

Let op! De criteria 3, 7 en 10 bepalen of

Bb stelt een punt voor o.b.v.
de scoring in de rubriek.

een student al of niet geslaagd is!
(zie verder)

Geen extra schriftelijke FB nodig bij de examenpaper!

Wanneer is de student geslaagd/niet geslaagd?
Een student is niet geslaagd indien hij of zij geen + of ++ haalt voor de criteria 3, 7 en 10. Van zodra
een student één keer – of – – haalt voor de criteria 3, 7 of 10, kan die maximum 9/20 halen!
Het voorgesteld punt van Bb houdt hiermee geen rekening; je zal dus zelf moeten controleren en
deze regel toepassen bij het toekennen van je punt!
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Een voorbeeld:
Is deze student geslaagd? Haalt de student + of ++ voor de criteria 3, 7 en 10?

Neen, de student haalt op minstens een van deze drie criteria minder dan +. De student is dus niet
geslaagd. De student kan hoogstens 9/20 behalen. Indien Bb een cijfer voorstelt > 9.49/20, moet je
dit zeker aanpassen naar maximunm 9/20.
•
•

tekortcriterium: studenten die geen + of ++ halen voor de criteria 3 en/of 7 en/of 10, hebben
een tekort (max. 9)
excellentiecriterium: enkel studenten die op de criteria 3, 4, 7, 8, 9 én 10 het maximum halen
(++) hebben toegang tot een punt hoger dan 16. Studenten die dit excellentieniveau niet
behalen, worden afgetopt op een 16.
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