
  

 

• Leerling A trekt een kaart uit een kaartenspel. Niet laten zien! 

• Leerling B probeert te raden welke kaart dit is door handig te vragen. 

Leerlingen laten nadenken over optimalisatie.  

Als voorbereiding op een bedrijfsbezoek bij een bedrijf dat met optimalisatie van diensten, 

producten of processen werkt. 

Opdracht 1: Leerling A trekt een kaart uit een kaartenspel. Niet laten zien! 

• Laat de leerlingen in tweetallen werken.  

• Geef alle tweetallen één (deel van) een kaartspel. 

• Leerling A trekt een kaart uit het kaartspel. Niet laten zien!  

Hij/zij stopt de kaart weer terug in de stapel. In dit voorbeeld ga ik uit van schoppen 2. 

Opdracht 2: Leerling B probeert te raden welke kaart dit is door handig te vragen. 

• Leerling B gaat raden welke kaart het is. Bijvoorbeeld: is het harten 5? 

• Leerling A mag één tip geven in welke richting B moet zoeken.  

Bijvoorbeeld: lager 

• Leerling B: is het een 3? 

A: lager 

B: 2? 

A: ja. 

B: rood? 

A: nee 

B: schoppen 2? 

A: ja! 

Bespreek met de leerlingen: 

• Hoe kun je het handigste ‘raden’ welke kaart de ander heeft? 

• Als je een proces zou willen optimaliseren, hoe kun je dan gebruik maken van diezelfde 

methode van ‘handig raden’? 

 



Cadmes ondersteunt bedrijven onder anderen bij het optimaliseren van hun processen en 

producten. 

Bij het optimaliseren van een proces ga je kijken welke stappen sneller kunnen. Daarvoor ga je op 

verschillende plekken kijken welk effect een aanpassing heeft op het proces. Gaat het beter? Dan 

doe je dat nog meer totdat het geen winst meer oplevert. Gaat het slechter? Dan draai je die 

aanpassing terug en misschien nog verder, totdat het zo goed mogelijk gaat.  

Bij veel processen en producten levert een verbetering op het ene vlak verslechtering op het andere 

vlak op. Dat maakt optimaliseren lastig. Daarom zijn er bepaalde methodes voor ontwikkeld en 

rekenen we ontwerpen en processen door met sterke computers. 

Een mooi en soms zichtbaar voorbeeld van optimaliseren is bij websites: een goede website heeft 

een hoge ranking in Google. Om dat voor elkaar te krijgen, bestaat ‘zoekmachine optimalisatie’: 

Search Engine Optimalisation (SEO).  

Voor reclames kan dat als volgt werken: zij stellen twee verschillende reclames op. Bijvoorbeeld één 

met veel tekst, één met weinig tekst. Google laat beide reclames willekeurig zien en meet welke 

reclame de meeste ‘kliks’ krijgt. Met die gegevens kun je je reclame aanpassen op de meeste kliks en 

verder testen tot je reclame zo succesvol mogelijk is. 

Benodigdheden 

• Per team (een deel van) een kaartspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download meer werkvormen op  

https://bedrijfindeklas.nl/lesmateriaal/verbreding/ 

https://bedrijfindeklas.nl/lesmateriaal/verbreding/

