
 
 

 
 

RUBRIEKENMATRIX  
Op verzoek van velen geeft Muiswerk / Flexi met de rubriekenmatrix een kijkje in de toetsenkeuken. In de 
rubriekenmatrix wordt de rubriekscore (zie de score-kolom) uiteengerafeld in scores per deelrubriek van de 
stof. Zo ziet u in één oogopslag welk deel van de stof wel wat (klassikale) aandacht kan gebruiken en ook 
welke stof voor iedereen gesneden koek is. U ziet ook wie nog niet alle stof getoetst heeft. 
 
U bekijkt de rubriekenmatrix voor een hele klas via de knop KLASSEN | RESULTATEN | tab RUBRIEKEN  

 
 
Per module ziet u van links naar rechts: de naam van de leerling, de datum waarop hij de meest recente 
toets maakte, de gemiddelde gewogen score over alle rubrieken van de module, o.b.v. de gemaakte 
toetsen. Per rubriek geeft de matrix aan of alle vragen goed werden beantwoord (100%) of allemaal fout 
werden beantwoord (0%) of iets ertussenin. Scoort een hele klas rood of oranje dan is extra klassikale 
instructie wellicht gewenst. Niet ingevulde vakjes laten zien dat de leerling nog geen toets maakte die 
vragen bevatte over die rubriek. Let op, als de meest recente toets niet alle rubrieken bevroeg dan worden 
voor de niet bevraagde rubrieken de scores van eerder gemaakte toetsen gebruikt.  
De kleurbetekenis is als volgt: 

• groen = 70% van de vragen van de rubriek werd goed beantwoord 
• oranje = 50% van de vragen van de rubriek werd goed beantwoord 
• rood = minder dan 50% van de vragen van de rubriek werd goed beantwoord 

 
De datumkolom geeft aan wanneer voor het laatst een toets gemaakt werd. Pas op: die toets hoeft niet alle 
rubrieken getoetst te hebben. De dikgedrukte scores geven de rubrieken aan die bevraagd zijn bij de laatst 
gemaakte toets. 

Instellingen voor de rubriekenmatrix.  
Via het tabblad ‘Rubrieken’ komt u in de rubriekenmatrix. 

 
 
 
Daar vindt u de volgende instellingen: 

• Terugkijkperiode 
• Module 



 

• Vak 
• Meetdatum 

Terugkijkperiode (Alle resultaten) 
Geef aan van welke periode u de rubriekscores wilt zien. Van alle resultaten of alleen de resultaten vanaf 
het begin van het schooljaar. 

Module (alle modules) 
Kiest u voor alle modules dan worden voor elke deelnemer de rubriekscores over de gekozen periode 
getoond. Kiest u voor een specifieke module dan wordt alleen die module getoond. 

Vak (alle vakken) 
Kies voor de rubriekscores van een specifiek vak (Nederlands, Frans, Spaans, Engels, Economie, Rekenen 
en Wiskunde). Of kies voor alle vakken. 

Meetdatum 
Meetmoment gemist, kijk dan gerust terug in de tijd om dat meetmoment alsnog in beeld te brengen. Alle 
rubriekscores van NA het meetmoment worden niet in beeld gebracht. Standaard worden de rubriekscores 
getoond tot en met de meetdatum.  
 
De standaard meetdatum is altijd de aanstaande zondag om 24:00 uur. 

Toon 
Deze knop bevestigt de gemaakte keuze en toont de aangepaste rubriekenmatrix op uw scherm. 
 
 
Muiswerk Online is een leermiddel van Kurve. Vragen? Neem contact met ons op via support@kurve.nl. 
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