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Ikea Ik kan Da 

 
 

INFO 

De kandidaat assembleert een kistje. Hij/zij krijgt daarvoor een handleiding en materiaal. Hij/zij steekt 

het kistje zo snel en zo nauwkeurig mogelijk in elkaar. Dit zonder verdere instructies. 

 

Tijdens het maken van het kistje is er een probleem: er ontbreekt een schroef. De assessor kijkt hoe 

de kandidaat hier mee omgaat. Bij het materiaal zitten ook twee rode schroeven. In de handleiding 

staat waar je deze moet gebruiken.  De nauwkeurigheid van uitvoering meet je door te kijken of deze 

schroeven op de juiste plaats zitten. 

 

GEMETEN COMPETENTIES 

 Inzicht: Je kan problemen uiteenrafelen en de onderdelen op systematische wijze 

onderzoeken. Je hebt een volledig beeld van de context en overzicht van het geheel (hier: 

ruimtelijk inzicht). 

 Probleemoplossend vermogen: Je gaat moeilijke situaties of problemen niet uit de weg, maar 

probeert er een oplossing voor te zoeken. 

 Planmatig werken: Het uiteenrafelen van problemen en de onderdelen op systematische wijze 

onderzoeken. Het hebben van een volledig beeld van de context en overzicht op het geheel 

(hier: inzicht in een plan). 

 

TOTALE DUUR 

20 minuten (inclusief voor– en nabespreking) 

 

MATERIAAL 

onderdelen van het kistje, schroevendraaier, handleiding, chronometer 

 

SCENARIO 

Voor de aanvang van de opdracht: 

Je haalt één van de grote schroeven weg zonder dat de kandidaat dit kan opmerken. 

Je zegt tegen de kandidaat (de groene tekst letterlijk overnemen): 

Je moet dit kistje bouwen. In dit boekje staat stap voor stap hoe je dit moet doen. (Je 

wijst de handleiding aan.) Hier ligt alles wat je nodig hebt om het kistje te bouwen. (Je wijst 

de onderdelen, de schroeven en de schroevendraaier aan.) Het kistje dient er zo uit te zien. 

(Je wijst naar de afbeelding op de handleiding.) Als er iets ontbreekt, vraag je het aan mij. 

Je krijgt 15 minuten om het kistje te bouwen. Als je klaar bent, zeg het dan tegen mij. 
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Tijdens de opdracht: 

Enkel wanneer de kandidaat jou expliciet laat weten dat er iets tekort is en daarbij jouw hulp vraagt, 

geeft je de kandidaat de missende schroef. 

 

Na 15 minuten onderbreek je de opdracht. 

 

Na de opdracht: 

Indien je dit wenst kan je de resultaten met de kandidaat overlopen. 

  


