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Er is werk genoeg 

 
 

INFO 

De kandidaat ordent een magazijn. Hij/zij krijgt een tekening van een leeg magazijn op A3-formaat. 

De assessor schikt afbeeldingen van magazijnonderdelen zo op het blad dat het magazijn 

onopgeruimd lijkt. De kandidaat kan die afbeeldingen van magazijnonderdelen herschikken. Hij/zij 

ruimt zo het magazijn op.  

 

GEMETEN COMPETENTIES 

 Initiatief nemen (werk zien): Je stelt uit eigen beweging acties voor en/of onderneemt 

spontaan acties. Je bent voortdurend op zoek naar iets waar je mee kan helpen en ziet 

kansen om je handen uit de mouwen te steken. 

 Inzicht: 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: situationeel inzicht). 

 

TOTALE DUUR 

12 minuten (inclusief voor– en nabespreking) 

 

MATERIAAL 

afbeeldingen magazijnonderdelen, wit A3-blad waarop een magazijn getekend is 

 

SCENARIO 

Voor de aanvang van de opdracht: 

Je legt het A3 blad klaar waarop je alle onderdelen wanordelijk schikt. Je bent als assessor vrij hoe je 

deze onderdelen schikt. Let er wel op dat je telkens dezelfde opstelling gebruikt voor alle kandidaten. 

 

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

 Hier heb je een platte grond van een magazijn. Dit magazijn moet je opruimen. Je kan 

deze verschillende afbeeldingen verschuiven naar de plaats waar je wilt. (Je doet dit 

voor.) We overlopen nu de verschillende onderdelen: (Je wijst telkens de onderdelen aan.) 

- Palet 

- Dozen 

- Rek 

- Vuilbak 

- Transpaletten 

- Heftruck 

- Vuil 

- Verfpotten 
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- Afval: lege verfpotten, kapotte paletten 

Hier heb je 3 plaatsen. (Je wijst de plaatsen met een P aan) Deze is voor de heftruck en de 

transpaletten. (Je wijst die plaats aan.) De andere is voor de paletten. (Je wijst deze met 

de benaming pallet aan.) 

Je krijgt 10 minuten voor deze opdracht. Je mag nu starten. Als je klaar bent, zeg je het 

tegen mij. 

 

Na 10 minuten onderbreek je de opdracht. 

 

Na de opdracht: 

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

  


