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Scoringsformulier – IKEA, ik kan Da 

 
 

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 een moeilijke situatie of probleem 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). 

 

Let op: Als je iets aanvinkt in een hoger niveau, dan is het vorige niveau automatisch behaald. 

 

Inzicht (ruimtelijk 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). 

Niveau 1 Kan met hulp de basis van het kistje maken. 

⃝ Kan met extra hulp overweg met het materiaal (schroevendraaier en schroeven). 

Niveau 2 Kan individueel het kistje maken. 

⃝ Werkt volgens logische stappen bij de opbouw van het kistje. 

⃝ Kan overweg met het materiaal (schroevendraaier en schroeven) dat nodig is om het kistje in 

elkaar te zetten. 

⃝ Heeft alle schroeven. 

⃝ De kist is in elkaar gezet. 

Niveau 3 Maakt het kistje met aandacht voor details. 

⃝ De kist is in elkaar gezet en de onderkant is juist. 

⃝ De kist is in elkaar gezet en de handvaten zijn juist. 

Eventuele opmerkingen: 
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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). 

Niveau 1 Kan met hulp de basis van het kistje maken. 

⃝ Neemt meteen de handleiding vast. 

⃝ Merkt op dat er een schroef ontbreekt. 

Niveau 2 Kan individueel het kistje maken. 

⃝ Kan op basis van de handleiding het kistje in elkaar zetten. 

⃝ De kist is in elkaar gezet met alle schroeven er in. 

Niveau 3 Maakt het kistje met aandacht voor details. 

⃝ Houdt rekening met de gekleurde schroeven bij het maken van het kistje. 

⃝ De onderkant van het kistje is juist. 

⃝ De handvaten zijn juist. 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

Probleemoplossend vermogen 

Je gaat een moeilijke situatie of probleem niet uit de weg maar probeert er een oplossing voor te 

zoeken. 

Niveau 1 Detecteert het probleem. 

⃝ De kandidaat geeft aan dat er een schroef ontbreekt. 

Niveau 2 Vraagt hulp. 

⃝ De kandidaat vraagt aan de consulent wat hij/zij moet doen. 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

  


