
Werkstuk/daltontaak: Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste 

Wereldoorlog 

Docentinstructie 

Dit is een werkstuk/ daltontaak die voor cijfer gegeven kan worden. Een beoordelingsmodel vindt u hier in de 

docentinstructie. 

LET OP! Het werkstuk bestaat uit 2 delen. Leerlingen maken een vergelijking tussen arme en rijke Belgische 

vluchtelingen.  

Leerdoelen van deze les:  

De leerling kan door middel van deze les: 

- Zich inleven in personen uit het verleden en hun beslissingen. 

- Leren hoe hij/zij samen moet werken met andere leerlingen. 

 

Rubric daltonsamenwerkingsopdracht – arme familie  

Let op bij puntentelling: opdracht 1.4 is voor ieder groepslid individueel. Het kan dus zijn dat niet ieder groepslid 

hetzelfde cijfer krijgt.  

Criteria Rubric daltonsamenwerkingsopdracht arme familie Dumont  
lessenserie Belgische vluchtelingen in Nederland ten tijde van de Eerste 

Wereldoorlog  2MH  

Score 

 Goed 
 

3 pt. per 
onderdeel 

Voldoende 
 

2 pt. per 
onderdeel 

Matig 
 

1 pt. per 
onderdeel 

Onvoldoende 
 

0 pt. per 
onderdeel 

 

1.1 Op de 
vlucht  

Alle volgende 
punten zijn 
toegevoegd en 
zijn aantrekkelijk 
vormgegeven: 
 
- voor- en 

achternaam  

- geboortedatum  

- geboorteplaats 

- huidige 

woonplaats  

- nationaliteit  

- geslacht  

- handtekening  

- foto  

8 van de punten 
zijn toegevoegd 
en zijn 
vormgegeven: 
 
- voor- en 

achternaam  

- geboortedatum  

- geboorteplaats 

- huidige 

woonplaats  

- nationaliteit  

- geslacht  

- handtekening  

- foto  

5,6,7 van de 
punten zijn 
toegevoegd en 
zijn vormgegeven:  
 
- voor- en 

achternaam  

- geboortedatum  

- geboorteplaats 

- huidige 

woonplaats  

- nationaliteit  

- geslacht  

- handtekening  

- foto  

Minder dan 5 van 
de punten zijn 
toegevoegd en 
missen 
vormgeving: 
 
- voor- en 

achternaam  

- geboortedatum  

- geboorteplaats 

- huidige 

woonplaats  

- nationaliteit  

- geslacht  

- handtekening  

- foto  

 

1.2 Op de 
vlucht  

Er zijn 10 spullen 
genoemd die 
passen in de tijd  

Er zijn 8 tot 9 
spullen genoemd 
die passen in de 
tijd  
 
Er zijn 1 tot 2 
spullen genoemd 
die niet passen in 
de tijd 

Er zijn 6 tot 7 
spullen genoemd 
die passen in de 
tijd 
 
Er zijn 3 spullen 
genoemd die niet 
passen in de tijd 

Er zijn minder dan 
5 spullen 
genoemd die 
passen in de tijd. 
 
Er zijn 4 spullen 
genoemd die niet 
passen in de tijd 

 



1.3 Op de 
vlucht  
 
 

De route die 
afgelegd wordt is 
realistisch en 
bevat de volgende 
punten: 
 
- woonplaats  
- slaapplek 
- eindpunt 
- route in 
stippellijn  

De route die 
afgelegd wordt is 
niet realistisch 
maar bevat de 
volgende punten: 
 
- woonplaats  
- slaapplek 
- eindpunt 
- route in 
stippellijn 

De route die 
afgelegd wordt is 
niet realistisch en 
bevat maar 3 van 
de 4 punten: 
 
- woonplaats  
- slaapplek 
- eindpunt 
- route in 
stippellijn   

De route die 
afgelegd wordt is 
niet realistisch en 
bevat maar 2 van 
de 4 punten: 
 
- woonplaats  
- slaapplek 
- eindpunt 
- route in 
stippellijn   

 

1.4 Op de 
vlucht  
 
LET OP: 
INDIVIDUEEL 

De brief  is een 
lopend verhaal en 
bevat meningen.  
 
Bevat alle 
onderstaande 
punten: 
- datum,  
- aanhef 
- afsluiting 
- beschrijving 
leven voor inval 
België 
- beschrijving 
oorzaken en 
gevolgen 
- beschrijving 
waarom gevlucht 
- beschrijving hoe 
op de vlucht 
geslagen en 
waarheen 
- beschrijving 
vlucht 

De brief is een 
lopend verhaal en 
bevat ten minste 7 
van de 
onderstaande 
punten: 
 
- datum,  
- aanhef 
- afsluiting 
- beschrijving 
leven voor inval 
België 
- beschrijving 
oorzaken en 
gevolgen 
- beschrijving 
waarom gevlucht 
- beschrijving hoe 
op de vlucht 
geslagen en 
waarheen 
- beschrijving 
vlucht 

De brief is geen 
lopend verhaal 
maar bevat wel 6 
van de 
onderstaande 
punten: 
 
- datum,  
- aanhef 
- afsluiting 
- beschrijving 
leven voor inval 
België 
- beschrijving 
oorzaken en 
gevolgen 
- beschrijving 
waarom gevlucht 
- beschrijving hoe 
op de vlucht 
geslagen en 
waarheen 
- beschrijving 
vlucht 

De brief is geen 
lopend verhaal en 
bevat minder dan 
5 van de 
onderstaande 
punten: 
 
- datum,  
- aanhef 
- afsluiting 
- beschrijving 
leven voor inval 
België 
- beschrijving 
oorzaken en 
gevolgen 
- beschrijving 
waarom gevlucht 
- beschrijving hoe 
op de vlucht 
geslagen en 
waarheen 
- beschrijving 
vlucht 

 

2.1 opvang 
in NL 

De tekening is 
aantrekkelijk 
vormgegeven en 
past bij de 
financiële situatie 
van een arm 
gezin. 

De tekening past 
bij de financiële 
situatie van een 
arm gezin. 

De tekening is 
afgeraffeld maar 
past bij de 
financiële situatie 
van een arm gezin 

De tekening is 
afgeraffeld en 
past niet bij de 
financiële situatie 
van een arm 
gezin. 

 

2.1 opvang 
in NL  

De plek wordt 
omgeschreven en 
past bij de 
financiële situatie 
van een arm 
gezin.  
Er worden 
meerdere 
argumenten 
gegeven waarom.  

De plek wordt 
omgeschreven en 
past bij de 
financiële situatie 
van een arm 
gezin.  
Er wordt 1 
argument 
gegeven waarom. 

De plek wordt 
omgeschreven en 
past bij de 
financiële situatie 
van een arm 
gezin.  
Het argument is 
onvoldoende. 

De plek wordt 
omgeschreven en 
past niet bij de 
financiële situatie 
van een arm gezin 
/  
De plek wordt niet 
omschreven.  
 
Geen 
argumenten.  

 



2.2 opvang 
in NL  

Arm gezin: 
Het bedrag klopt: 
f 9.10 per week 
 
De tekening van 
het geld is 
aantrekkelijk 
vormgegeven. 

Arm gezin: 
Het bedrag klopt: 
f 9.10 per week 
 
Tekening is 
voldoende 

Arm gezin: 
Het bedrag klopt 
niet: f 9.10 per 
week 
 
Tekening is 
voldoende 

Arm gezin: 
Het bedrag klopt 
niet: f 9.10 per 
week 
 
De tekening van 
het geld is 
afgeraffeld 

 

2.2 opvang 
in NL  

Rijk gezin: 
Het bedrag klopt: 
f 20.60 per week 
 
De tekening van 
het geld is 
aantrekkelijk 
vormgegeven. 

Rijk gezin: 
Het bedrag klopt: 
f 20.60 per week 
 
Tekening is 
voldoende 

Rijk gezin: 
Het bedrag klopt 
niet: f 20.60 per 
week 
 
Tekening is 
voldoende 

Rijk gezin: 
Het bedrag klopt 
niet: f 20.60 per 
week 
 
De tekening van 
het geld is 
afgeraffeld 

 

2.2 opvang 
in NL  

Er zijn 2 
argumenten 
genoemd en er 
wordt 
geantwoord 
vanuit 
standplaats-
gebondenheid en 
inleving 

Er is 1 argument 
genoemd en er 
wordt 
geantwoord 
vanuit 
standplaats-
gebondenheid en 
inleving 

Er is 1 argument 
genoemd. Er 
wordt niet 
geantwoord 
vanuit 
standplaats- 
gebondenheid. 

Er wordt geen 
argument 
genoemd.  

 

3.1 de 
Nederlandse 
burgers 
A.  

Er zijn 5 punten 
opgeschreven die 
kloppen met de 
tijd.  

Er zijn 4 punten 
opgeschreven die 
kloppen met de 
tijd.  

Er zijn 3 punten 
opgeschreven die 
kloppen met de 
tijd.  

Er zijn minder dan 
3  punten 
opgeschreven die 
kloppen met de 
tijd.  

 

3.1 de 
Nederlandse 
burgers 
B.  

Is een goed 
lopend antwoord 
en bevat volgende 
beargumenteerde 
punten: 
- concurrentie 
- Belgen werken 
voor minder loon 
 

Is een goed 
lopend antwoord 
waarin 1 van de 2 
punten 
beargumenteerd 
wordt: 
- concurrentie 
- Belgen werken 
voor minder loon 
 
 
 

1 van de 2 punten 
worden genoemd: 
- concurrentie 
- Belgen werken 
voor minder loon 
 

De antwoorden 
zijn fout en 
worden niet 
beargumenteerd 

 

4.1 de 
Nederlandse 
pers  

Het 
advertentiebericht 
bevat alle 5 
punten: 
 
- namen familie 
- waar jullie elkaar 
voor het laatst 
gezien hebben 
- waar jullie nu 
zijn 
- waar zij heen 
kunnen schrijven 
- jullie namen 

Het 
advertentiebericht 
bevat 4 punten: 
 
- namen familie 
- waar jullie elkaar 
voor het laatst 
gezien hebben 
- waar jullie nu 
zijn 
- waar zij heen 
kunnen schrijven 
- jullie namen 

Het 
advertentiebericht 
bevat 3 punten: 
 
- namen familie 
- waar jullie elkaar 
voor het laatst 
gezien hebben 
- waar jullie nu 
zijn 
- waar zij heen 
kunnen schrijven 
- jullie namen 

Het 
advertentiebericht 
bevat minder dan 
3 punten: 
 
- namen familie 
- waar jullie elkaar 
voor het laatst 
gezien hebben 
- waar jullie nu 
zijn 
- waar zij heen 
kunnen schrijven 
- jullie namen  

 



Totaal 

te 

behalen punten: 36.  

Cijfer: aantal behaalde punten delen door 36 

Weging: 0.5 

   

 
Het 
advertentiebericht 
is niet 
aangeleverd 



Rubric daltonsamenwerkingsopdracht – rijke familie  

Let op bij puntentelling: opdracht 1.4 is voor ieder groepslid individueel. Het kan dus zijn dat niet ieder groepslid 

hetzelfde cijfer krijgt.  

Criteria Rubric daltonsamenwerkingsopdracht rijke familie Leclerq  
lessenserie Belgische vluchtelingen in Nederland ten tijde van de Eerste 

Wereldoorlog  2MH  

Score 

 Goed 
 

3 pt. per 
onderdeel 

Voldoende 
 

2 pt. per 
onderdeel 

Matig 
 

1 pt. per 
onderdeel 

Onvoldoende 
 

0 pt. per 
onderdeel 

 

1.1 Op de 
vlucht  

Alle volgende 
punten zijn 
toegevoegd en 
zijn aantrekkelijk 
vormgegeven: 
 
- voor- en 

achternaam  

- geboortedatum  

- geboorteplaats 

- huidige 

woonplaats  

- nationaliteit  

- geslacht  

- handtekening  

- foto  

8 van de punten 
zijn toegevoegd 
en zijn 
vormgegeven: 
 
- voor- en 

achternaam  

- geboortedatum  

- geboorteplaats 

- huidige 

woonplaats  

- nationaliteit  

- geslacht  

- handtekening  

- foto  

5,6,7 van de 
punten zijn 
toegevoegd en 
zijn vormgegeven:  
 
- voor- en 

achternaam  

- geboortedatum  

- geboorteplaats 

- huidige 

woonplaats  

- nationaliteit  

- geslacht  

- handtekening  

- foto  

Minder dan 5 van 
de punten zijn 
toegevoegd en 
missen 
vormgeving: 
 
- voor- en 

achternaam  

- geboortedatum  

- geboorteplaats 

- huidige 

woonplaats  

- nationaliteit  

- geslacht  

- handtekening  

- foto  

 

1.2 Op de 
vlucht  

Er zijn 10 spullen 
genoemd die 
passen in de tijd  

Er zijn 8 tot 9 
spullen genoemd 
die passen in de 
tijd  
 
Er zijn 1 tot 2 
spullen genoemd 
die niet passen in 
de tijd 

Er zijn 6 tot 7 
spullen genoemd 
die passen in de 
tijd 
 
Er zijn 3 spullen 
genoemd die niet 
passen in de tijd 

Er zijn minder dan 
5 spullen 
genoemd die 
passen in de tijd. 
 
Er zijn 4 spullen 
genoemd die niet 
passen in de tijd 

 

1.3 Op de 
vlucht  
 
 

De route die 
afgelegd wordt is 
realistisch en 
bevat de volgende 
punten: 
 
- woonplaats  
- slaapplek 
- eindpunt 
- route in 
stippellijn  

De route die 
afgelegd wordt is 
niet realistisch 
maar bevat de 
volgende punten: 
 
- woonplaats  
- slaapplek 
- eindpunt 
- route in 
stippellijn 

De route die 
afgelegd wordt is 
niet realistisch en 
bevat maar 3 van 
de 4 punten: 
 
- woonplaats  
- slaapplek 
- eindpunt 
- route in 
stippellijn   

De route die 
afgelegd wordt is 
niet realistisch en 
bevat maar 2 van 
de 4 punten: 
 
- woonplaats  
- slaapplek 
- eindpunt 
- route in 
stippellijn   

 

1.4 Op de 
vlucht  
 
LET OP: 
INDIVIDUEEL 

De brief  is een 
lopend verhaal en 
bevat meningen.  
 
Bevat alle 

De brief is een 
lopend verhaal en 
bevat ten minste 7 
van de 
onderstaande 
punten: 

De brief is geen 
lopend verhaal 
maar bevat wel 6 
van de 
onderstaande 
punten: 

De brief is geen 
lopend verhaal en 
bevat minder dan 
5 van de 
onderstaande 
punten: 

 



onderstaande 
punten: 
- datum,  
- aanhef 
- afsluiting 
- beschrijving 
leven voor inval 
België 
- beschrijving 
oorzaken en 
gevolgen 
- beschrijving 
waarom gevlucht 
- beschrijving hoe 
op de vlucht 
geslagen en 
waarheen 
- beschrijving 
vlucht 

 
- datum,  
- aanhef 
- afsluiting 
- beschrijving 
leven voor inval 
België 
- beschrijving 
oorzaken en 
gevolgen 
- beschrijving 
waarom gevlucht 
- beschrijving hoe 
op de vlucht 
geslagen en 
waarheen 
- beschrijving 
vlucht 

 
- datum,  
- aanhef 
- afsluiting 
- beschrijving 
leven voor inval 
België 
- beschrijving 
oorzaken en 
gevolgen 
- beschrijving 
waarom gevlucht 
- beschrijving hoe 
op de vlucht 
geslagen en 
waarheen 
- beschrijving 
vlucht 

 
- datum,  
- aanhef 
- afsluiting 
- beschrijving 
leven voor inval 
België 
- beschrijving 
oorzaken en 
gevolgen 
- beschrijving 
waarom gevlucht 
- beschrijving hoe 
op de vlucht 
geslagen en 
waarheen 
- beschrijving 
vlucht 

2.1 opvang 
in NL 

De tekening is 
aantrekkelijk 
vormgegeven en 
past bij de 
financiële situatie 
van een rijk gezin. 

De tekening past 
bij de financiële 
situatie van een 
rijk gezin. 

De tekening is 
afgeraffeld maar 
past bij de 
financiële situatie 
van een rijk gezin 

De tekening is 
afgeraffeld en 
past niet bij de 
financiële situatie 
van een rijk gezin. 

 

2.1 opvang 
in NL  

De plek wordt 
omgeschreven en 
past bij de 
financiële situatie 
van een rijk gezin.  
Er worden 
meerdere 
argumenten 
gegeven waarom.  

De plek wordt 
omgeschreven en 
past bij de 
financiële situatie 
van een rijk gezin.  
Er wordt 1 
argument 
gegeven waarom. 

De plek wordt 
omgeschreven en 
past bij de 
financiële situatie 
van een rijk gezin.  
Het argument is 
onvoldoende. 

De plek wordt 
omgeschreven en 
past niet bij de 
financiële situatie 
van een rijk gezin 
/  
De plek wordt niet 
omschreven.  
 
Geen 
argumenten.  

 

2.2 opvang 
in NL  

Rijk gezin: 
Het bedrag klopt: 
f 20.60 per week 
 
De tekening van 
het geld is 
aantrekkelijk 
vormgegeven. 
 

Rijk gezin: 
Het bedrag klopt: 
f 20.60 per week 
 
Tekening is 
voldoende  

Rijk gezin: 
Het bedrag klopt 
niet: f 20.60 per 
week 
 
Tekening is 
voldoende  

Rijk gezin: 
Het bedrag klopt 
niet: f 20.60 per 
week 
 
De tekening van 
het geld is 
afgeraffeld  

 

2.2 opvang 
in NL  

Arm gezin: 
Het bedrag klopt: 
f 9.10 per week 
 
De tekening van 
het geld is 
aantrekkelijk 
vormgegeven. 

Arm gezin: 
Het bedrag klopt: 
f 9.10 per week 
 
Tekening is 
voldoende 

Arm gezin: 
Het bedrag klopt 
niet: f 9.10 per 
week 
 
Tekening is 
voldoende 

Arm gezin: 
Het bedrag klopt 
niet: f 9.10 per 
week 
 
De tekening van 
het geld is 
afgeraffeld 

 



Totaal 

te 

behalen punten: 36.  

Cijfer: aantal behaalde punten delen door 36 

Weging: 0.5 

2.2 opvang 
in NL  

Er zijn 2 
argumenten 
genoemd en er 
wordt 
geantwoord 
vanuit 
standplaats-
gebondenheid en 
inleving 

Er is 1 argument 
genoemd en er 
wordt 
geantwoord 
vanuit 
standplaats-
gebondenheid en 
inleving 

Er is 1 argument 
genoemd. Er 
wordt niet 
geantwoord 
vanuit 
standplaats- 
gebondenheid. 

Er wordt geen 
argument 
genoemd.  

 

3.1 de 
Nederlandse 
burgers 
A.  

Er zijn 5 punten 
opgeschreven die 
kloppen met de 
tijd.  

Er zijn 4 punten 
opgeschreven die 
kloppen met de 
tijd.  

Er zijn 3 punten 
opgeschreven die 
kloppen met de 
tijd.  

Er zijn minder dan 
3  punten 
opgeschreven die 
kloppen met de 
tijd.  

 

3.1 de 
Nederlandse 
burgers 
B.  

Is een goed 
lopend antwoord 
en bevat volgende 
beargumenteerde 
punten: 
- concurrentie 
- Belgen betalen 
meer huur 

Is een goed 
lopend antwoord 
waarin 1 van de 2 
punten 
beargumenteerd 
wordt: 
- concurrentie 
- Belgen betalen 
meer huur 

1 van de 2 punten 
worden genoemd: 
- concurrentie 
- Belgen betalen 
meer huur 
 

De antwoorden 
zijn fout en 
worden niet 
beargumenteerd 

 

4.1 de 
Nederlandse 
pers  

Het 
advertentiebericht 
bevat alle 5 
punten: 
 
- namen familie 
- waar jullie elkaar 
voor het laatst 
gezien hebben 
- waar jullie nu 
zijn 
- waar zij heen 
kunnen schrijven 
- jullie namen 

Het 
advertentiebericht 
bevat 4 punten: 
 
- namen familie 
- waar jullie elkaar 
voor het laatst 
gezien hebben 
- waar jullie nu 
zijn 
- waar zij heen 
kunnen schrijven 
- jullie namen 

Het 
advertentiebericht 
bevat 3 punten: 
 
- namen familie 
- waar jullie elkaar 
voor het laatst 
gezien hebben 
- waar jullie nu 
zijn 
- waar zij heen 
kunnen schrijven 
- jullie namen 

Het 
advertentiebericht 
bevat minder dan 
3 punten: 
 
- namen familie 
- waar jullie elkaar 
voor het laatst 
gezien hebben 
- waar jullie nu 
zijn 
- waar zij heen 
kunnen schrijven 
- jullie namen  
 
Het 
advertentiebericht 
is niet 
aangeleverd 

 


