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Dozen Vouwen 

 
 

INFO 

De kandidaat moet 12 dozen plooien. De kandidaat krijgt een afgewerkt exemplaar van de doos met 

een label als voorbeeld. Op de bestelbon staat hoeveel dozen er van elk gekleurd label nodig zijn. De 

kandidaat moet de labels zelf plakken. 

 

Tijdens de opdracht verandert de bestelling. Dit doe je door een nieuwe bestelbon aan de kandidaat 

te geven. De kandidaat past de bestelling aan. Aan de hand van deze verandering zie je hoe flexibel 

de kandidaat is. Niet correct geplooide dozen worden niet aanvaard. 

 

GEMETEN COMPETENTIES 

 Handelingssnelheid: De snelheid waarmee je de opdracht uitvoert. 

 Nauwkeurigheid: Je houdt rekening met details en werkt zorgvuldig. 

 Flexibiliteit: Je past je gemakkelijk aan, aan een veranderende: werkwijze, taken en 

verantwoordelijkheden. 

 

TOTALE DUUR  

10 minuten (inclusief voor– en nabespreking) 

 

MATERIAAL 

12 vouwbare kartonnen dozen, labels in 3 kleuren, 6 bestelbonnen, chronometer, klok (moet zichtbaar 

zijn voor de kandidaat) 
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SCENARIO 

 

Voor aanvang van de opdracht: 

Je voorziet voldoende ruimte voor de kandidaat om de dozen te plooien en om de geplooide dozen 

te plaatsen. Je plooit een exemplaar van de doos en brengt een label aan op de correcte manier. Je 

plaatst het geplooide exemplaar op de testtafel als voorbeeld. 

 

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

Hier liggen 12 dozen die jij dient te plooien zoals dit voorbeeld. (Je wijst het geplooide 

exemplaar aan.) Hier heb je de bestelling van de klant. (Je wijst de kaart van de eerste 

bestelling aan.) Je moet de labels (Je toont de labels.) zelf nog op de dozen plakken. Dit 

doe je hier.(Je wijst naar het label op de voorbeelddoos.) 

Dozen die fout geplooid zijn tellen niet mee. Je krijgt 5 minuten (Wijs naar de klok.) om de 

bestelling te maken. Je mag nu starten met de opdracht. Als je klaar bent, zeg je het tegen 

mij. 

 

Tijdens de opdracht: 

Na 1,5 minuten of nadat de kandidaat 3 dozen vouwde (Noteer de tijd.) onderbreek je de opdracht. 

Je zegt tegen de kandidaat:  

De klant heeft de bestelling veranderd.(Je toont de nieuwe bestelbon.) Je hebt nog 

(resterend tijd) om de bestelling te maken. (Wijs naar de klok.) 

De dozen die niet juist geplooid zijn, tellen niet mee voor de bestelling. Als je klaar bent zeg 

je het tegen mij. 

 

Na 5 minuten breek je de opdracht af. 

 

Na de opdracht: 

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

 

  


