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Evaluatietool schoolbeleid geletterde ouders (gebaseerd  op de RUBIC-methode) 

Interpretatie?

Welke sterktes komen naar voren? (Kolom 1) 

Waar is er nog werk aan de winkel?  (Kolom 2,3) 

Waar hebben we geen zicht op? (Kolom 4) 

Waar moeten we expertise over zoeken? (Kolom 3,4) 

Wat is een werk van lange adem? (Kolom 2, 3 & 4) 

Wat kan op korte termijn beter? (Kolom 2,3) 

Wat is prioritair?  (Kolom 2,3,4) 

Waar willen we op inzetten? (Kolom 2,3,4)

Leden van de werkgroep kunnen eerst elk apart een rooster invullen en dan bespreken, 

of je kan het samen doen.
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Deze methode is gebaseerd op de RUBIC-methode die vaak in het onderwijs gebruikt

wordt. Deze methode is even aanpasbaar als eenvoudig, waardoor ze zich heel goed

leent naar de vaak zeer eigen en specifieke contexten waarin verschillende scholen en

schoolteams opereren. 

Evalueren met Rubic

De RUBIC-methode geeft evaluatiecriteria overzichtelijk mee, waardoor je op het einde 
van de evaluatie een goed overzicht hebt van wat je te doen staat. 
 
Je kan deze evaluatie van je beleid in verschillende fases van het proces doen. Bij 
aanvang, waarvoor wij hierboven een ingevuld voorbeeldschema meegeven. Maar ook 
tijdens, na en na verloop van tijd, waarbij je de criteria (verticaal) en waarderingen 
(horizontaal) aanpast aan de accenten die je wil leggen in je beleid. 
 
Het grootste voordeel van werken met RUBIC is dat ze impliciet maken wat expliciet was. 
Daarnaast kunnen ze verwachtingen duidelijk maken (feed-up), schetsen ze een stand 
van zaken (feedback) en maken ze duidelijk welke stappen nog moeten worden 
ondernomen (feed-forward). 
 
Een RUBIC biedt ook de kans om kritisch naar je eigen evaluatie te kijken. Misschien merk 
je tijdens het evalueren dat je bij bepaalde criteria onvoldoende informatie hebt om te 
oordelen. Bekijk je RUBIC dus als iets levends en durf criteria en waarderingen aanpassen. 
 


