
Cijfers in Moodle 

Welke activiteiten komen automatisch in je puntenboek (Cijfers) terecht? 

 Opdracht 

 Test 

 Les  

 Workshop 

 Scorm pakket 

Ook Forum en Woordenlijst activiteiten komen terecht in het Puntenboek als je er een beoordeling 

aan koppelt. 

Als je met competenties werkt, zal je die ook terugvinden in het puntenboek. 

Je ook handmatig items toevoegen aan het Puntenboek. 

Al die data maakt het puntenboek vaak onoverzichtelijk. Daarom is het een goed idee om activiteiten 

in categorieën onder te brengen. Categorieën kan je in- en uitklappen in het puntenboek zodat het 

makkelijker wordt om je op een bepaald onderdeel te concentreren. Categorieën maken het ook 

mogelijk om bepaalde items niet te laten mee tellen en zelfs voor verschillende categorieën 

verschillende puntentellingen te hanteren. 

Ga naar Cijfers < Instellingen < Categorieën en items. 

Onderaan de pagina zie je 3 opties 

 

Als je een categorie toevoegt, is het vooral belangrijk dat je beslist op welke manier deze categorie 

zal meetellen voor het eindtotaal. Als je wil dat de cijfers niet meetellen, moet je bij het 

Categorietotaal eerst voor meer opties kiezen en dan bij Beoordelingstype kies je voor geen. 

 



Het is sowieso zinvol om even stil te staan bij die beoordelingstypes. Neem een student die 3 cijfers 

heeft gekregen: 60 op 100, 4 op 20 en 40 op 50. Afhankelijk van het aggregatietype, zal het 

eindresultaat anders zijn. 

 

Standaard gebruikt Moodle ‘Eenvoudig gewogen cijfergemiddelde’ als aggregatietype. Dat betekent 

dat het resultaat op 100 zwaarder doorweegt dan het resultaat op 20 of op 50. 

Als je ‘Gemiddelde’ kiest dan worden de cijfers na normalisatie gedeeld door het aantal activiteiten 

en speelt het dus geen rol hoeveel de maximumscore is op een bepaalde activiteit. 

Eenvoudig 
gewogen 
gemiddelde 

60/100 4/20 40/50 (0.6x100)+(0.2x20)+(0.8x50)/170=0.611. 
= 61,1% 

Gemiddelde 60/100 4/20 40/50 1.6/3 = 53,3 % 

Normalisatie 0.6 0.2 0.8  

 

Bij ‘Gewogen gemiddelde’ kiest de docent welk gewicht hij aan een bepaald cijfer toekent. 

Mediaan zet alle genormaliseerde cijfers op een rij en neemt het cijfer in het midden als 

eindresultaat. Bij Modus kiest het systeem het genormaliseerde cijfer dat het vaakste voorkomt. 

Hoogste en laagste Cijfer spreken voor zich.  

Natuurlijk is het enige type dat geen normalisatie gebruikt. Het resultaat is dan gewoon de som van 

alle cijfers. In het geval van het voorbeeld  dus 104 op 170. 

Bij het eindresultaat voor de cursus gaat Moodle zich dan baseren op de categorietotalen en niet op 

elk afzonderlijk item. 

Bij Cijfers < Instellingen < categorieën en items heb je nog een optie om het puntenboek duidelijker 

te maken. Bij elk item afzonderlijk kan je een cijfer om te slagen ingeven. Dat  heeft als voordeel dat 

alle cijfers onder je cesuur rood kleuren en alle cijfers boven je cesuur groen.  

 

 



Als je een bepaald cijfer voor een specifieke cursist wil uitsluiten van het totaal, dan doe je dat in het 

puntenboek zelf (rapportage). Zet eerst wijzigingen aan (rechtsboven), klik op het tandwiel bij het 

cijfer en vink dan het vakje Uitgesloten aan. 

 

Op deze manier kan je ook rechtstreeks cijfers ingeven in het puntenboek, wat bijvoorbeeld nodig is 

bij fora die op punten staan. Nadeel is wel dat je hier het maximum aantal punten niet kan zien. 

Via het Categorieën en items tabblad kan je dus ook een item toevoegen dat normaal niet in het 

puntenboek zou terechtkomen. Je zou natuurlijk een opdracht kunnen invoegen die offline moet 

gebeuren, maar hier kan het dus rechtstreeks. Zo kan je bijvoorbeeld een klasactiviteit in het 

puntenboek opnemen via de knop Beoordelingsitem toevoegen. 

Tot nu toe hebben we het vooral gehad over Eenvoudig rechtstreeks beoordelen, maar je kan in 

Moodle ook werken op basis van Beoordelingshulp en Rubrics. 

 

De Beoordelingshulp is een manier om criteria te wegen binnen een bepaalde opdracht. Je geeft dus 

op voorhand aan hoeveel punten er op een bepaald aspect van de taak staan. Je kan kiezen of 

cursisten die criteria op voorhand kunnen zien. 

 

 



Rubrics gaan nog een stapje verder omdat je daar in kolommen met cijfers gaat aangeven in 

hoeverre de cursisten in hun taak aan een bepaald criterium hebben beantwoord.  Bij rubrics klik je 

gewoon het vak aan waar het criterium en het beheersingsniveau elkaar raken en Moodle berekent 

dan het cijfer.  

 

Je hoeft in Moodle niet met cijfers te werken. Je kan ook voor schalen kiezen. Die schalen krijgen wel 

een cijfer in het puntenboek, dus als je niet wil dat die meetellen voor het eindtotaal ga je ze in een 

categorie moeten steken die niet meetelt. Schalen kunnen gelden voor de hele site (via de admin), 

maar ook enkel op cursusniveau. Opgelet! Als je een schaal creëert, werk je altijd van negatief naar 

positief, anders werkt de puntentelling verkeerd. Een keer de  schaal gebruikt  is bij een bepaalde 

opdracht, kan je de schaal niet meer aanpassen. Dan moet je ze eerst weghalen bij alle activiteiten 

waar ze toegewezen is.  

Je kan schalen in alle beoordeelbare activiteiten gebruiken, maar ze komen zeker van pas als je met 

competenties werkt. 

Ook competenties kunnen voor de gehele Moodle installatie gelden (kan enkel in samenspraak met 

de Moodle admin) of gecreëerd worden op cursusniveau.  

 

Je kan als docent verschillende rapporten zien. Naast het gewone puntenboek (rapportage), heb je 

ook het competentierapport. De Cijfergeschiedenis is vooral interessant als je met meerdere 

beoordelaars werkt. Als je alle cijfers van een cursist wil zien (ook bij vakken die je niet zelf geeft), 

dan kies je voor het overzichtsrapport. Als per item wil kijken hoe iedereen gescoord heeft (en je het 

gewone puntenboek toch nog te onoverzichtelijk vindt) dan kies je voor enkelvoudig scherm. In het 

Rapport kan je per gebruiker zien wat de cursist gepresteerd heeft in je cursus. Dit is ook het rapport 

dat de cursisten zelf zien.  

De instellingen van hoe je die cijfers ziet kan je aanpassen in het tabblad ‘Instellingen cursuscijfer’.   


