
BEOORDELINGSCRITERIA WEEFTECHNIEK
Resultaat
• Het product is geweven in een of meerdere technieken die in de leerlingfase aan bod  

zijn geweest. 
• De toegepaste technieken zijn passend bij het gekozen doel van het product.

Beoordeling per criterium 
onvoldoende – voldoende- goed – zeer goed

Voor positieve beoordeling Leerlingstuk totaal 
maximaal 1 criterium weeftechniek is onvoldoende beoordeeld
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De gebruikte techniek is passend bij het gekozen doel.

Het gebruikte materiaal versterkt het eindresultaat.

Het geweven product heeft de juiste soepelheid/stijfheid.

Het weefwerk is in balans.

Het weefwerk is met de juiste techniek afgewerkt. 
Indien het product is verwerkt in een ander product dan wordt een  
afwerkingsvorm in een apart weefsel toegevoegd en beoordeeld.

     Eventuele opmerkingen en/of motivatie



BEOORDELINGSCRITERIA DOCUMENTATIE EN DOORLOPEN PROCES

Resultaat
• Het doorlopen proces is, op eigen wijze van de cursist, volledig en duidelijk gedocumenteerd.
• De reflectie geeft inzicht in het doorlopen proces.

Beoordeling per criterium 
onvoldoende – voldoende- goed – zeer goed

Voor positieve beoordeling Leerlingstuk totaal 
alle criteria documentatie en doorlopen proces zijn met minimaal een voldoende beoordeeld.
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Documentatie

De ontwikkeling en de experimenten zijn van het eerste idee tot  
het eindproduct op eigen wijze in beeld gebracht.

De weefbrief is compleet.

De experimenten zijn helder beschreven en/of zichtbaar gemaakt.

Proces

Er zijn op basis van gedane experimenten keuzes gemaakt. 

De gemaakte keuzes zijn goed onderbouwd: waarom is wel of juist  
niet gekozen om met een experiment verder te gaan.

Uit de zelfreflectie wordt duidelijk:
• waar de cursist tegenaan is gelopen
• op welke manier problemen zijn opgelost
• waar de cursist tevreden en niet tevreden over is

    Eventuele opmerkingen en/of motivatie



EINDRESULTAAT: 

ONVOLDOENDE – VOLDOENDE – GOED – ZEER GOED

Datum:

Naam docent:       Naam cursist:

Handtekening docent:      Handtekening cursist:



Weging om tot de eindbeoordeling te komen.  

EINDRESULTAAT
1 of meer criteria documentatie en doorlopen proces
of 
2 of meer criteria weeftechniek onvoldoende

ONVOLDOENDE

alle criteria voldoende 
of 
1 criterium weeftechniek onvoldoende + overige criteria  
minimaal voldoende

VOLDOENDE

alle criteria goed 
of 
maximaal 2 weeftechniek criteria voldoende + overige criteria  
minimaal goed 

GOED

alle criteria zeer goed 
of
maximaal 2 weeftechniek criteria goed en/of maximaal 2 criteria  
documentatie goed + overige criteria zeer goed

ZEER GOED




