
 

 
 
  

  Instructieblad 

Cross-over Rubric 
 

 

Aantal deelnemers: 1-100 

Duur: 45 minuten 

Soort bijeenkomst: Interactieve 

workshop 

 
 

Achtergrond 

Werken binnen een cross overs setting vraagt een heleboel van jou en je 
team. Er verandert nogal wat in je omgeving en je werkzaamheden en dit 
vraagt andere vaardigheden. In de cross-over rubric beschrijven we 
onderdelen van het werken binnen een cross overs setting en wat je laat 
zien als je hierin beginner of expert bent. Het invullen van deze rubric helpt 
je om beter zicht te krijgen op jezelf en je team om zo bewust te raken van 
de complexiteit en eigen inbreng binnen cross overs werken.  
  
Een rubric is een instrument waarin een aantal kern prestatie-indicatoren 
wordt beschreven op verschillende concrete niveaus. Een rubric wordt vaak 
gebruikt als instrument om een praktische vaardigheid of competentie 
summatief te beoordelen. Er zijn drie doeleinde waarvoor deze Rubric 
ingevuld kan worden. Op het niveau van het project: welk niveau van 
leeruitkomsten is nodig om in dit specifieke cross over project te werken? 
Het team:  welk niveau van leeruitkomsten beheerst het team voor cross 
over werken? Jezelf: welk niveau van leeruitkomsten beheers jijzelf voor 
cross over werken? Om inzicht te krijgen welk niveau van leeruitkomsten 
van toepassing is op het project, het team en jezelf, ken je een score toe aan 
elk onderdeel. Dit doe je door met de muis over de scorebalk te gaan en de 
juiste score aan te klikken. De score-lijst is als volgt ingedeeld: 

• Beginner: 1t/m5 

• Gevorderde: 6/7/8 

• Expert: 9/10 
Na het invullen van de scorelijst, ontstaat een mooi web. 

Doel  

1. Bewust worden van de vaardigheden die het werken in een cross-
over omgeving vereist 

2. Inzichtelijk krijgen wat cross-over werken en de mate van eigen 
functioneren en dat van het team 

Aandachtpunten  

Door het invullen van de score per onderdeel, ontstaat en mooi web dat 
weergeeft welke onderdelen hoog scoren en welke niet. Dit geeft input voor 
het leergesprek met teamgenoten.  
 

 Materiaal 
• Rubric cross-over werken 

• http://openrubric.cross-

overs.nl/  

 

Tips & Tricks 

Je kan de Rubric individueel invullen 

maar ook met een team. Vanuit het 

perspectief van het project, je eigen 

functioneren of het functioneren van 

het team. Je kan ook de diverse 

spinnenwebben over elkaar heen 

leggen voor vergelijk!  

 

 

Ga het gesprek met elkaar aan: Welk 

niveau van cross-over werken is nodig 

voor jullie project? Waar kunnen jullie 

als team aan werken? Wie in het team is 

het meest geschikt om het proces te 

bewaken en waar ga jij in ontwikkelen 

om een betere bijdrage aan het project 

spinnenwebben kan voeren.  
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