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Scoringsformulier - Globale competenties 

 
 

GEMETEN COMPETENTIES 

Sommige competenties worden gedurende heel de test gemeten. Ze horen niet specifiek bij een 

opdracht en worden heel de test lang geobserveerd door de consulent. Na elke opdracht moet de 

consulent de tijd krijgen om de globale competenties aan te vullen op zijn scoringsformulier 

(onderbouwen waarom de kandidaat een bepaalde score heeft). 

 

Communicatie 

De kandidaat kan een opdracht begrijpen en aangeven wanneer iets onduidelijk is. 

Passieve 

communicatie 

Begrijpt de opdracht. 

⃝ Start met de oefening op de juiste manier. 

⃝ Laat merken dat er geluisterd wordt tijdens de instructies (bijv. knikken). 

Actieve 

communicatie 

Toetst af of hij/zij de opdracht werkelijk begrepen heeft. 

⃝ Herhaalt instructies. 

⃝ Vraagt om duiding. 

⃝ Vraagt om te herhalen bij het niet begrijpen van instructies. 

Eventuele opmerkingen: 
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Motivatie/Inzet 

De kandidaat zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven. Bij 

moeilijkheden blijft hij doorzetten. 

Niveau 1 Toont inzet bij het maken van de opdracht. 

⃝ Houdt vol tot de opdracht volledig is afgewerkt. 

⃝ Bij routine-opdrachten (bijv. kraak de code of dozen vouwen): blijft zich gedurende heel de 

opdracht inzetten. 

⃝ Brengt de opdracht tot een goed einde. 

Niveau 2 Blijft inzet tonen wanneer hij/zij met een probleem of moeilijke opdracht 

geconfronteerd wordt. 

⃝ Zet door wanneer het moeilijker gaat (OF vraagt om hulp). 

⃝ Zet door wanneer een probleem opduikt (OF vraagt om hulp). 

⃝ Zoekt actief naar een oplossing voor het probleem. 

Niveau 3 Streeft bij elke opdracht de beste kwaliteit na. 

⃝ Let op details bij het maken van de opdracht. 

⃝ Verbetert fouten in het eigen werk. 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

Betrouwbaarheid 

De kandidaat is respectvol, geloofwaardig en komt beloftes na. 

Niveau 1 Gaat op een respectvolle manier om met anderen en met materiaal. 

⃝ Behandelt de leidinggevende en medekandidaten op een respectvolle en vriendelijke manier. 

⃝ Gaat op een respectvolle manier om met het materiaal (bijvoorbeeld: niets stukmaken, niets 

kwijtspelen of dopjes terug op stiften). 

Niveau 2 Is geloofwaardig en komt beloftes na 

⃝ Komt afspraken die reeds gemaakt zijn na. 

⃝ Maakt elke opdracht met dezelfde attitude. 

⃝ Is op tijd. 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 


