
Boordeling essay planologie 
 
1) Hoe ga ik te werk? 
Een essay beoordelen is geen exacte wetenschap. Het gaat om een combinatie van aspecten die in 
orde moet zijn. Natuurlijk moet de inhoud kloppen: een overtuigend verhaal, waarin de 
verschillende onderdelen uit de opdracht aan bod komen. Vervolgens moet de structuur deugen: 
een logisch te volgen verhaal, met kop en staart. Omdat het een essay is, speelt eigen mening een 
belangrijke rol. Weet je er het nodige van jezelf in te leggen? En omdat je literatuur gebruikt, is het 
noodzakelijk dat je aan heldere bronvermelding doet. Ook het gebruik van voldoende relevante 
bronnen is van belang. Tot slot is er nog iets dat overtuigingskracht heet of zoiets. Weet je de lezer 
mee te trekken in je verhaal? Blijf ik tot het einde geboeid? Op al deze aspecten is je essay te scoren: 
uitstekend, goed, voldoende, matig of slecht. Dat zal ik telkens per aspect doen. Die scores geven 
een indruk. Niet meer, niet minder. Ze zijn een hulpmiddel.  
Ik ga deze scores dan ook niet middelen om te komen tot een cijfer. Je krijgt van mij een cijfer dat 
staat voor de totaalindruk die ik van je essay heb. Natuurlijk met toelichting dan wel aanbevelingen 
voor verbetering.  
 
2) beoordelingsaspecten 
Hieronder de beoordelingsaspecten op rij: 
 
A) Heeft het essay voldoende inhoud? 
o uitstekend    o   goed   o  voldoende  o  matig     o  onvoldoende 
 
B) Is de structuur in orde (inleiding, vraagstelling, opbouw, conclusies, etc.)? 
o uitstekend    o   goed   o  voldoende  o  matig     o  onvoldoende 
 
C) Voldoende eigen inbreng? 
o uitstekend    o   goed   o  voldoende  o  matig     o  onvoldoende 
 
D) Bronvermelding op orde? 
o uitstekend    o   goed   o  voldoende  o  matig     o  onvoldoende 
 
E) Overtuigingskracht 
o uitstekend    o   goed   o  voldoende  o  matig     o  onvoldoende 
 
3) Cijfer, toelichting en eventuele suggesties voor verbetering 
 
(Bij een voldoende is het aan jezelf of je verbeteringen wilt aanbrengen voor een hoger cijfer).  


