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Kraak de code 

 
 

INFO 

De kandidaat krijgt een blad met codes in twee kolommen. Hij/zij vergelijkt deze. Er zijn twee versies 

van de opdracht. De assessor beslist zelf welke versie hij/zij afneemt. Uiteraard is het interessant om 

beide versies te gebruiken. 

 

In versie één krijgt de kandidaat een lijst met codes in twee kolommen. De kandidaat moet de codes 

uit kolom 1 vergelijken met de codes in kolom 2. Wanneer de codes niet overeenkomen moet de 

kandidaat de code uit de 2de kolom doorstrepen. 

In versie twee krijgt de kandidaat een lijst met codes in twee kolommen. De kolom 1 bevat een code 

en kolom 2 bevat vijf verschillende codes. De kandidaat omcirkelt de code uit kolom 2 die identiek is 

met die uit kolom 1. Hierbij is er maar één juiste oplossing mogelijk. 

 

De kandidaten moeten deze opdracht zo snel en nauwkeurig mogelijk afwerken. 

 

GEMETEN COMPETENTIES 

 Nauwkeurigheid: Je houdt rekening met details en werkt zorgvuldig. 

 Verwerkingssnelheid: Je verwerkt gegevens op een snelle wijze. 

 

TOTALE DUUR  

13 minuten (inclusief voor– en nabespreking) 

 

MATERIAAL 

versie één en twee van de opdracht, balpen en chronometer 
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SCENARIO VERSIE ÉÉN 

Voor de aanvang van de opdracht 

Neem versie één van Kraak de code en leg de twee bladen voor de kandidaat. 

 

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

 Hier ligt een blad met codes. Jij moet kijken of de code in deze kolom (Je wijst de 

kolom 1 aan.) hetzelfde is als de codes in deze kolom. (Je wijst kolom 2 aan.) Indien ja, 

omcirkel je de rechtse code. Indien nee, moet je de rechtse code doorstrepen. 

Bovenaan heb je twee kansen om te oefenen. (Je duidt de twee bovenste codes aan.) We 

gaan even oefenen. (Je geeft de pen aan de kandidaat.) 

Kijk naar deze code. (Je wijst eerste voorbeeldcode in kolom 2.) Is deze hetzelfde als deze 

code? (Je wijst eerste voorbeeldcode in kolom 1 aan). 

 

Bij het juiste antwoord zeg je:  

 Ik zie je dat je het snapt, goed zo. 

 

Bij een fout antwoord geef je de juiste optie en zeg je:  

 We gaan een tweede maal oefenen. Kijk naar deze code. (Je wijst eerste 

voorbeeldcode in kolom 2). Is deze hetzelfde als deze code? (Je wijst eerste voorbeeldcode 

in kolom 1 aan.) 

 

Nadien zeg je:  

 Je mag nu starten met de rest van het blad. Je krijgt 5 minuten. Als je klaar bent zeg 

je het tegen mij. 

 

Na 5 minuten breek je de oefening af. 

 

Na de opdracht: 

Indien je dit wenst kan je de resultaten met de kandidaat overlopen. 
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SCENARIO VERSIE TWEE 

Voor de aanvang van de opdracht 

Neem versie twee van ‘Kraak de code’ en leg de twee bladen voor de kandidaat. 

 

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

 Hier liggen twee bladen met codes. In deze kolom (Je wijst kolom 1 aan.) zie je maar 

één code. In deze kolom (Je wijst kolom 2 aan.) zie je 5 codes. Eén van de 5 codes is juist. 

Die moet je omcirkelen.  

We gaan oefenen:  

Welke van deze 5 codes (Je wijst de 5 eerste codes in kolom 2 aan.) is helemaal hetzelfde 

als deze code? (Je wijst de eerste code in kolom 1 aan).  

 

 

Bij het juiste antwoord geef je een compliment :  

 Ik zie dat je het snapt. 

 

Bij een fout antwoord wijs je het verschil aan en vraag je:  

 Welke van deze codes (Je wijst de codes in kolom 2 aan.) is helemaal hetzelfde als de 

andere code? (Je wijst de code in kolom 1 aan.) 

Welke van deze 5 codes (Je wijst de 5 eerste codes in kolom 2 aan.) is helemaal hetzelfde 

als deze code. (Je wijst de eerste code in kolom 1 aan.)  

 

Nadien zeg je:  

 Je krijgt 5 minuten om de rest van de bladen op te lossen. Als je klaar bent, zeg je het 

tegen mij. 

 

Na 5 minuten breek je de oefening af. 

 

Na de opdracht: 

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

  


