
Beoordelingsformulier Deeltaak PH 9.2ab Reflecteren op een 
gezondheidsbevorderende interventie  
 

 

 

Student 

Studiejaar 

Datum 

Beoordelaar  

 

Voorwaarden voor beoordelen niet voldaan 

 

voldaan 

Het eindproduct is op tijd ingeleverd.   

Omvang verslag max. 1000 woorden; excl. bijlagen, 
tabellen of literatuurlijst. 

  

Verwijzingen en bronvermelding volgens Vancouver- of 
APA-methode. 

  

Geen aanleiding tot verdenking van plagiaat.   

 

 

 Goed  

(3 punten) 

Voldoende  

(2 punten) 

Matig  

(1 punten) 

Onvoldoende  

(0 punten) 

Netheid 
Schriftelijk 

product 
(3pt) 

 

De spelling- en 
grammaticaregels 
zijn in het hele 
product correct 
toegepast. 

In het product staat 
een enkele spellings- 
of grammaticale fout. 

In het product staan 
meerdere spellings- 
en grammaticale 
fouten. 

Op meer dan de 
helft van de pagina’s 
staan spellings- of 
grammaticale 
fouten. 

Deelname aan deze toets is met ingang van 14 april 2020 mogelijk volgens toetsrooster voor onderstaande 

groepen: 

• Studenten cohort 2018 (tweedejaars) die niet aan de ‘kans’ (20 maart 2020, volgens toetsrooster) DT 

9.2a en DT 9.2b hebben deelgenomen of DT 9.2a en DT 9.2b bij de ‘kans’ niet hebben behaald.  

• Studenten cohort 2017 en eerder die DT 9.2a en DT 9.2b (nog) niet hebben behaald. 

• NB voor alle groepen geldt onverminderd artikel 3.11 OER ‘recht op toetsdeelname’. 

 



feedback 

De 
interventie 

in het 
algemeen 

(3pt) 

Heldere beschrijving 
van opzet en inhoud 
van de interventie.  

De opzet en inhoud 
van de interventie zijn 
beschreven maar de 
beschrijving is niet 
volledig helder. 

De interventie is 
deels beschreven en 
is niet volledig 
helder. 

De interventie is niet 
of zeer onvolledig 
beschreven. 

feedback 

Gezondheid
s 

probleem, 
gedrag en 
doelgroep 

(9pt) 

Het 
gezondheidsproblee
m is helder 
beschreven. 

Het 
gezondheidsprobleem 
is beschreven  

Het 
gezondheidsproblee
m is onduidelijk 
beschreven  

Het 
gezondheidsproblee
m is niet of zeer 
onvolledig 
beschreven. 

De kenmerken van 
de doelgroep voor 
de interventie is 
goed beschreven en 
onderbouwd door 
hun gezondheid 
verschillen, 
kwetsbaarheid en/of 
diversiteit toe te 
lichten. 

De kenmerken van de 
doelgroep voor de 
interventie is 
beschreven en 
onderbouwd door 
hun 
gezondheidsverschille
n, kwetsbaarheid of 
diversiteit toe te 
lichten. 

De kenmerken van 
de doelgroep voor 
de interventie is 
beschreven maar 
niet onderbouwd.  

De kenmerken van 
de doelgroep voor 
de interventie is niet 
of zeer onvolledig 
beschreven.  

De beoogde 
gedragsverandering 
en bijbehorende 
determinanten waar 
de interventie op is 
gericht zijn helder 
beschreven en 
onderbouwd met 
gebruik van het ASE-
model. 

De beoogde 
gedragsverandering 
en bijbehorende 
determinanten waar 
de interventie op is 
gericht zijn 
beschreven en het 
ASE-model is gebruikt.   
 

De beoogde 
gedragsverandering 
en bijbehorende 
determinanten waar 
de interventie op is 
gericht zijn 
onvolledig 
beschreven en het 
ASE-model is 
onvoldoende 
toegepast. 

Incorrecte of geen 
beschrijving van de 
beoogde 
gedragsverandering 
en determinanten 
waar de interventie 
op is gericht. 

feedback 

 

 

 

Reflectie en 
aanbeveling 

Er is kritisch 
gereflecteerd op de 
interventie en de 
samenhang met de 
beoogde 
gedragsverandering 
en deze reflectie is 
goed onderbouwd. 

Er is gereflecteerd op 
de interventie en de 
samenhang met de  
beoogde 
gedragsverandering  
en deze reflectie is 
onderbouwd. 

Er is gereflecteerd 
op de interventie en 
de samenhang met 
de beoogde 
gedragsverandering 
maar dit is onjuist of 
niet onderbouwd. 

Er is geen of zeer 
onvolledige reflectie 
op de interventie en 
de samenhang met 
de beoogde 
gedragsverandering  



(6 pt) De gegeven 
aanbevelingen voor 
de interventie zijn 
helder beschreven 
en  passen bij de 
reflectie op de 
interventie. 

De gegeven 
aanbevelingen voor 
de interventie zijn 
beschreven en  
passen bij de reflectie 
op de interventie. 

De gegeven 
aanbevelingen 
passen (voor een 
deel) niet bij de 
reflectie op de 
interventie 

Er zijn geen of zeer 
onvolledige 
aanbevelingen voor 
de interventie 
gegeven.  

feedback 

 

Punten en cijferbepaling  

Punten en cijferbepaling 3 + 3 + 9 + 6 = Totaal 21 punten. 

Bij 21 punten past een cesuur van (21 x 0,55 = 11,55) 12 punten 

Aantal punten Cijfer Aantal Punten Cijfer 

21 punten 10 12 punten 5.5 

20 punten 9.5 11 punten 5 

19 punten  9 10 punten 4.5 

18 punten 8.5 9 punten 4 

17 punten 8 8 punten 3.5 

16 punten 7.5 7 punten 3 

15 punten 7 6 punten 2.5 

14 punten 6.5 5 punten 2 

13 punten 6 0-4 punten 1.5 

 


