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SAM-schaal
Doel:
Leerlingen/cursisten begeleiden,
stimuleren, oriënteren en beoordelen
Eerste versie:
1995
Opgesteld door studiedienst VKW,
VVKSO, opleiders, onderzoekers,
personeelschefs …

Evaluatiethema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

initiatief
inzet en doorzettingsvermogen
discipline & stiptheid
uiterlijke verzorging
omgaan met stress
flexibiliteit
creativiteit en innoveren
zorg voor mensen, middelen en milieu
persoonlijke planning en werkorganisatie
kwaliteitszorg en resultaatsgerichtheid
werkmethodiek
sociale houding
leiderschap
overtuigingskracht – assertiviteit
communiceren
leergierigheid en interesse
analyse
synthese

SAM-schaal
4 beoordelingsniveaus
•
•
•
•

onvoldoende
matig
goed
zeer goed

SAM-schaal

GEEN VASTSTAAND MODEL

Verkenner
Je gebruikt nog regelmatig
verkeerde notaties en/of
begrippen.
Je hebt nog heel wat
problemen bij het
ontleden van een (nieuw)
wiskundig probleem.

Beginner
Gevorderde
Je gebruikt soms verkeerde Je gebruikt meestal de
notaties en/of begrippen. juiste notaties en
begrippen
Je kan af en toe een
Je kan de meeste
wiskundig probleem
wiskundige problemen
ontleden. Problemen
ontleden.
gelijkaardig aan reeds
behandelde vraagstukken
verlopen vlotter.
Je lost een probleem niet Je probeert het probleem Je probeert (al dan niet op
op wanneer je het niet kan op te lossen, ook al heb je verschillende manieren)
ontleden.
het moeilijk met de
tot een oplossing te komen
ontleding ervan.
voor een probleem.
Je werkt het probleem
Je werkt bij het oplossen
Je werkt bij het oplossen
noch stapsgewijs, noch
van een probleem meestal van een probleem meestal
gestructureerd uit.
stapsgewijs of
stapsgewijs en
gestructureerd.
gestructureerd.
Je geeft geen gericht
Je geeft soms een gericht Je geeft meestal een
antwoord op de gestelde
antwoord op de gestelde
gericht antwoord op de
vraag.
vraag.
gestelde vraag.
Je schema’s/grafieken zijn Je schema’s/grafieken zijn Je schema’s/grafieken zijn
onordelijk en
soms nog onordelijk of
meestal ordelijk en
onoverzichtelijk.
onoverzichtelijk.
overzichtelijk.

Expert
Je gebruikt altijd de juiste
notaties en begrippen.
Je kan alle wiskundige
problemen ontleden.

Je probeert het probleem
op te lossen tot je een
realistische oplossing
bekomt.
Je werkt bij het oplossen
van een probleem altijd
stapsgewijs en
gestructureerd.
Je geeft altijd een gericht
antwoord op de gestelde
vraag.
Je schema’s/grafieken zijn
altijd ordelijk en
overzichtelijk.

Verkenner (0,5)
Beginner
(1)
Snijden
Je gebruikt nooit het Je gebruikt
juiste mes.
regelmatig het juiste
mes.
Tijdens het snijden Tijdens het snijden
hebben je vingers
hebben je vingers
niet de correcte
(regelmatig) de
houding.
correcte houding.
Je werkblad staat vol Er ligt nog wat
met materiaal. Je
materiaal op je
werkplaats ligt er
werkblad. Je
rommelig bij.
werkplaats ligt er
soms rommelig bij.
Je bent tijdens het
Je bent tijdens het
snijden met andere snijden meestal
dingen bezig. Je
aandachtig of enkel
bent snel afgeleid.
bezig met het
snijden zelf.

Gevorderde (1,5)

Expert

(2)

Je gebruikt vaak het Je gebruikt altijd het
juiste mes.
juiste mes.
Tijdens het snijden
hebben je vingers
meestal de correcte
houding.
Op je werkblad ligt
geen overbodig
materiaal. Je
werkplaats is vaak
ordelijk.
Je bent tijdens het
snijden meestal
aandachtig en enkel
bezig met het
snijden zelf.

Tijdens het snijden
hebben je vingers
altijd de correcte
houding.
Op je werkblad ligt
geen overbodig
materiaal. Je
werkplaats is altijd
ordelijk.
Je bent tijdens het
snijden steeds
aandachtig en enkel
bezig met het
snijden zelf.

Datum beoordeling

A.1. Initiatief

Zelfstandig werken, het zetten van de eerste stap tot of ten behoeve van iets.

Slecht

Voldoende

Goed

Excellent

Ziet geen werk en neemt
geen initiatief.

Ziet enkel werk als de
Ziet werk, maar moet
verantwoordelijke in de buurt aangespoord worden om het
is en neemt dan initiatief.
aan te pakken.

Ziet werk en pakt het
spontaan aan.

Is alleen gericht op die zaken,
opdrachten die hij/zij graag
doet.

Voert soms opdrachten uit
die hij/zij niet graag doet.

Voert alle opdrachten op
aanwijzing kwaliteitsvol uit,
toont meestal inzet.

Voert spontaan kwaliteitsvol
opdrachten uit, ook al liggen
ze hem/haar niet goed.

Wacht af tot anderen actie
ondernemen en doet zelf
niets.

Onderneemt enkel actie
wanneer er gezegd wordt wat
hij/zij moet doen of als de
verantwoordelijke in de buurt
is.

Onderneemt spontaan actie
bij toewijzing van taken die
bij het omschreven
takenpakket horen.

Onderneemt spontaan actie
bij taken, ook al horen ze niet
strikt genomen bij het
omschreven takenpakket.

Ziet geen problemen,
problemen worden bijgevolg
niet gemeld.

Constateert problemen, maar Ziet problemen en meldt ze.
blijft er passief bij.

Meldt niet wanneer een taak
is afgerond.

Meldt zelden wanneer een
taak is afgerond.

Ziet problemen en pakt ze
spontaan aan indien
mogelijk.

Meldt spontaan wanneer een Meldt spontaan wanneer een
taak is afgerond.
taak is afgerond en vraagt
spontaan naar extra taken.

Verkenner

Beginner

Ik heb nog moeite met
het begrijpen van de
opdrachten. Ik weet vaak
niet wat ik moet doen.

Ik heb soms nog moeite
met het begrijpen van
een opdracht. Ik weet
meestal wat ik moet
doen, maar niet altijd.

Ik heb zelden moeite
met het begrijpen van
een opdracht. Ik weet
bijna altijd wat ik moet
doen.

Ik heb nooit moeite met
het begrijpen van een
opdracht. Ik weet altijd
exact wat ik moet doen.

Ik heb nog moeite met
het opzoeken van de
gevraagde informatie. Ik
vind zelden de juiste
documenten/websites

Ik vind af en toe de
juiste documenten /
websites. Ik moet heel
lang zoeken voor ik de
juiste informatie
gevonden heb.
Bij het beantwoorden
van een vraag probeer ik
de informatie in mijn
eigen woorden te
formuleren.

Ik vind altijd de juiste
documenten/websites
Soms moet ik nog heel
lang zoeken.

Ik vind altijd en snel de
juiste informatie,
documenten en
websites.

Bij het beantwoorden
van een vraag formuleer
ik alles in mijn eigen
woorden.

Bij het beantwoorden
van een vraag selecteer
ik enkel de gevraagde
info uit de documenten
en formuleer ik dit in
mijn eigen woorden.

Bij het beantwoorden
van een vraag schrijf ik
de informatie die ik
gevonden heb letterlijk
over.

Gevorderde

Expert

Vaardigheid / Attitude

Niveau dat ik
mezelf toeken

1. Persoonlijke vaardigheden en attitudes
1.1 Initiatief nemen

1.2 Inzet en doorzettingsvermogen

1.3 Discipline en stiptheid

1.4 Omgaan met stress

Onvoldoende
Matig
Goed
Zeer goed
Onvoldoende
Matig
Goed
Zeer goed
Onvoldoende
Matig
Goed
Zeer goed
Onvoldoende
Matig
Goed
Zeer goed

Motivatie

Evaluatie met de SAM-schaal
Formatief:
portfolio, document voor feedback …
Summatief:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Zeer goed

0,5
1
1,5
2

1
2
3
4

2

4

_____________________________________________________

TOTAAL

SAM-schaal bij taalvakken
Attitudes

SAM-schaal bij taalvakken
Attitudes
Vaardigheden:
• lezen
• luisteren
• schrijven
• spreken

SAM-schaal bij schrijfopdracht

SAM-schaal schrijfportfolio
Onvoldoende

Voldoende

Goed

Zeer goed

In mijn tekst staan nog
heel wat spel- en
taalfouten.

In mijn tekst staan nog
een aantal spel- en/of
taalfouten.

In mijn tekst staan weinig In mijn tekst staan geen
spel- of taalfouten.
spel- of taalfouten.

Mijn taalgebruik is niet
aangepast aan het
publiek waarvoor ik
schrijf.

Mijn taalgebruik is deels
aangepast aan het
publiek waarvoor ik
schrijf.

Mijn taalgebruik is
meestal aangepast aan
het publiek waarvoor ik
schrijf.

Mijn taalgebruik is altijd
aangepast aan het
publiek waarvoor ik
schrijf.

Ik kies bij het plannen en
uitvoeren van een
schrijftaak zelden de
gepaste strategie.

Ik kies bij het plannen en
uitvoeren van een
schrijftaak soms de
gepaste strategie.

Ik kies bij het plannen en
uitvoeren van een
schrijftaak meestal de
gepaste strategie.

Ik kies bij het plannen en
uitvoeren van een
schrijftaak altijd de
gepaste strategie.

Ik schrijf een tekst in 1
keer en dien deze in.

Ik schrijf een tekst in 2
schrijfrondes.

Ik schrijf een tekst in
meerdere schrijfrondes.

Ik schrijf een tekst in
meerdere schrijfrondes
en leg in elke ronde de
focus op een ander
element.

SAM-schaal voor luisteren
Onvoldoende

Voldoende

Goed

Zeer goed

Ik heb nog moeite met het Ik kan soms de betekenis
bepalen van de betekenis van onbekende woorden
van onbekende woorden. bepalen d.m.v.
strategieën.

Ik kan de betekenis van de
meeste onbekende
woorden bepalen d.m.v.
strategieën.

Ik kan de betekenis van
alle onbekende woorden
bepalen d.m.v.
strategieën.

Ik heb nog moeite met het
bepalen van een
luisterstrategie op basis
van mijn doel,
achtergrondkennis en de
tekstsoort.

Ik kan niet altijd een
luisterstrategie bepalen
op basis van mijn doel,
achtergrondkennis en de
tekstsoort.

Ik kan meestal een
luisterstrategie bepalen
op basis van mijn doel,
achtergrondkennis en de
tekstsoort.

Ik kan altijd een
luisterstrategie bepalen
op basis van mijn doel,
achtergrondkennis en de
tekstsoort.

Ik kan de essentie uit een
luister- of kijkfragment
niet halen en/of mijn
mening daarover geven.

Ik kan soms de essentie
uit een luister- en
kijkfragment halen en
mijn mening daarover
geven.

Ik kan meestal de essentie
uit een luister- of
kijkfragment halen en
mijn mening daarover
formuleren.

Ik haal altijd de essentie
uit een luister- of
kijkfragment en geef
steeds mijn mening over
het onderwerp.

Kansen
• Transparant en duidelijk
• Objectief
• Groeimogelijkheden
• Positieve benadering van evalueren

Struikelblokken
• Uniformiteit (verticaal en
horizontaal)
• Begin = moeilijk en tijdrovend
TIP:
https://www.youtube.com/watch?v=w
uo13FrNX6g

BRONNEN
Beeldmateriaal

Mycoolvideos1000. (2012). Team work pays off. Reclamefilmpjes De Lijn. Geraadpleegd op
https://www.youtube.com/watch?v=wuo13FrNX6g.

Informatie en voorbeelden
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Antwerpen. Geraadpleegd op http://hrwijs.be/tool/sam-schaal-helpt-bij-beoordelenbegeleiden-stimuleren-en-oriënteren.
KUL Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen. (2017). Evaluatierichtlijnen voor
stagebegeleiders. Sint-Katelijne-Waver. Geraadpleegd op
https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/ms/richtlijnen.
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