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De verhalen die opgeschreven staan  in dit boekje  lijken misschien moeilijk en  ingewikkeld, 

maar  dat  valt  eigenlijk  best  mee.  Ik  geloof  namelijk  dat  hele  makkelijke  dingen,  zoals 

bijvoorbeeld 1 + 1, moeilijk worden als je ze op een moeilijke manier uitlegt. En ik geloof ook 

dat moeilijke dingen, zoals de verhalen in dit boekje, makkelijk kunnen worden als ik ze op 

een makkelijke manier uitleg.  

In deze samenvatting neem ik jullie daarom graag mee naar… De Appeltaartfabriek. 

 

Wat gebeurt er in De Appeltaartfabriek? 
In Afbeelding 1A  staat een plaatje van De Appeltaartfabriek. Bij de  ingang van de  fabriek 

brengen vrachtwagens appels, bloem en boter. In de fabriek werken twee mensen, Mark en 

Marjolein. Ze schillen de appels, maken het deeg en stoppen de appeltaart in de oven. Bij de 

uitgang van de fabriek komen vrachtwagens de verse appeltaarten ophalen. En er staat ook 

een vuilnisbak, voor de appelschillen.  

 

Mark bakt een appeltaart 

Laten we eens wat dichterbij de fabriek gaan kijken. In Afbeelding 1B staat het recept voor 

de appeltaart. Voordat  je begint met een appeltaart bakken, moet  je eerst een halve kilo 

appels, een halve kilo boter en een halve kilo bloem kopen. Dat kost natuurlijk geld. Laten 

we zeggen € 1,50 per appeltaart.  

 

Als je met de boodschappen bij de fabriek komt, geef je de ingrediënten en het recept aan 

Mark; hij mag de appeltaart gaan maken. Mark schilt de appels, maakt het deeg en stopt de 

appeltaart in de oven. Als hij klaar is zijn de appels, de bloem en de boter op. Hij brengt de 

taart en een vuilniszak met appelschillen naar jou toe. Als jij de taart op de weegschaal zet 

zie je dat hij een appeltaart heeft gebakken die één kilo weegt en dat hij een halve kilo afval 

heeft  geproduceerd.  Jij  gooit  het  afval weg  en  je  verkoopt  de  appeltaart  voor  €  2,00.  In 

Afbeelding 1C zie je de samenvatting van wat er in je fabriek is gebeurd. Ook kun je zien dat 

je € 0,50 winst hebt gemaakt vandaag.  
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Afbeelding  1. De  Appeltaartfabriek.  (A) Overzicht  van  de  appeltaartfabriek.  (B) Het  recept  voor 

appeltaart en de kosten van de ingrediënten. (C) Berekening van de winst aan het eind van de dag. 

Mark en Marjolein zijn designed by Freepik. 
 

Marjolein bakt een appeltaart 

De volgende dag ga  je weer naar de winkel om appels, bloem en boter te kopen. Vandaag 

geef je de ingrediënten aan Marjolein en mag zij de appeltaart maken.  

Marjolein  is alleen niet zo goed  in appels schillen. Ze haalt veel meer dan de schil eraf en 

soms  laat ze een appel op de grond vallen en dan moet ze hem weggooien. Als Marjolein 

klaar  is met het maken van de appeltaart zijn de appels, de bloem en de boter ook op. Ze 

brengt de taart en een vuilniszak met de gevallen appels en appelschillen naar jou. Als jij de 
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taart op de weegschaal zet zie je dat Marjolein een appeltaart heeft gebakken die maar 0,8 

kilo weegt en dat ze een 0,7 kilo afval heeft geproduceerd. Omdat deze appeltaart kleiner is 

dan die van Mark van gisteren, kun je hem maar voor € 1,60 verkopen. Omdat Marjolein wel 

dezelfde  hoeveelheid  ingrediënten  heeft  gebruikt  als Mark,  heb  je  vandaag maar  €  0,10 

winst gemaakt, zoals je kunt zien in Afbeelding 1C. 

 

Hoe vind je goed personeel? 
Stel je nu eens voor dat jij de directeur bent van de fabriek. Mensen vinden jouw appeltaart 

erg  lekker en  ze willen dat  je meer  appeltaarten  gaat bakken. Meer  appeltaarten maken 

betekent meer appels schillen, meer deeg maken… Dus je hebt nieuwe mensen nodig die bij 

jou in de fabriek willen werken. Maar hoe ga je goede appeltaartbakkers vinden? Dat is de 

grote vraag die in dit boekje centraal staat. 

 

Je eerste idee: één grote keuken 

Je  wilt  een  nieuwe  appeltaartenbakker,  die  lijkt  op Mark.  Eentje  die  netjes  appels  kan 

schillen,  die  van  een  halve  kilo  appel,  een  halve  kilo  bloem  en  een  halve  kilo  boter  veel 

appeltaart maakt en weinig afval. Want dan maak jij de meeste winst! Je zet een advertentie 

op  internet en na een paar dagen heb  je drie  reacties  van mensen die wel bij  jou willen 

werken: Anna, Bram en Cora. Om te zien of het goede appeltaartenbakkers zijn, nodig je ze 

uit om een dagje te komen proefwerken in de keuken van de fabriek.  

In de keuken zet  je 1,5 kilo appels, 1,5 kilo bloem en 1,5 kilo boter neer, genoeg voor drie 

appeltaarten (Afbeelding 2A). Daarna laat je Anna, Bram en Cora aan het werk gaan. Na een 

paar  uur  kom  je  terug.  Alle  ingrediënten  zijn  opgemaakt  en  er  staan  nu  drie  heerlijk 

ruikende appeltaarten in de keuken: een van 0,8 kilo, een van 1,2 kilo en een van 1,0 kilo. Je 

kijkt op en vraagt: “Wie heeft welke appeltaart gebakken? En hoeveel ingrediënten hebben 

jullie  per  persoon  gebruikt?”  Anna,  Bram  en  Cora  halen  alle  drie  hun  schouders  op.  De 

appeltaarten lijken zo op elkaar… Ze weten niet meer wie welke appeltaart gemaakt heeft. 

En hoeveel ingrediënten ze hebben gebruikt? Geen idee, ze hebben allemaal gewoon maar 

wat  gepakt.  Bram  had  zelfs  een  appel  laten  vallen  en  toen  stiekem  een  appel  van  Cora 

gepakt omdat hij anders te weinig had. Je zucht. Zó ga je er niet achter komen wie je moet 

aannemen in je fabriek…  
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Afbeelding 2. Hoe vind je goed personeel? (A) Eén grote keuken. Als je Anna, Bram en Cora samen 

in één grote keuken zet, dan weet  je niet wie hoeveel  ingrediënten heeft gebruikt en  je weet ook 

niet wie welke appeltaart heeft gebakken. Je kunt dus niet zien wie de meeste appeltaart kan maken 

van een halve kilo appels, een halve kilo bloem en een halve kilo boter. (B) Drie aparte keukens. Je 

zet nu Anna, Bram en Cora allemaal in een aparte keuken en geeft hen dezelfde hoeveelheid appels, 
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bloem  en  boter.  Nu  kun  je  duidelijk  zien  dat  Cora  de  zwaarste  appeltaart  heeft  gebakken, met 

dezelfde ingrediënten. Daarom neem je Cora aan om in je fabriek te komen werken.  

Anna, Bram en Cora zijn designed by Freepik. 

 

De oplossing: drie aparte keukens 

Als je de volgende ochtend wakker wordt denk je: “Yes! Ik heb het!” Je belt Anna, Bram en 

Cora op en vraagt hen om nog een dag te komen proefwerken in de keuken van de fabriek. 

Maar wat  je nu doet,  is dat  je de keuken opdeelt  in drie vakken, zoals  in Afbeelding 2B.  In 

elk vak leg je een halve kilo appel, een halve kilo bloem en een halve kilo boter neer. Je zet 

Anna, Bram en Cora elk in hun eigen vak en je vertelt ze dat ze geen ingrediënten van elkaar 

mogen pakken. Ook moeten ze als ze klaar zijn, hun appeltaart in hun eigen vak laten staan. 

Na deze instructies gaan ze alle drie aan het werk. 

 

Na een paar uur kom jij terug. Iedereen heeft zijn eigen ingrediënten opgemaakt en er staan 

weer drie heerlijk ruikende appeltaarten in de keuken: twee van 0,9 kilo en één van 1,1 kilo. 

Je  ziet  dat  de  appeltaart  van  1,1  kilo  in  het  vak  van  Cora  staat.  En  omdat  je weet  dat 

iedereen precies evenveel  ingrediënten heeft gebruikt, weet  je het meteen: met dezelfde 

hoeveelheid  ingrediënten maakt Cora de meeste appeltaart en het minste afval, dus als  ik 

haar aanneem maak ik de meeste winst. Je stuurt daarom Anna en Bram naar huis en Cora 

komt bij jou in de fabriek werken. 

 

Vertaling van het voorbeeld (1) 

Het voorbeeld van De Appeltaartfabriek  leert ons de volgende  les: als  je wilt weten wie de 

meeste  appeltaart  kan  maken  van  dezelfde  hoeveelheid  ingrediënten,  dan  moet  je  de 

verschillende kandidaten allemaal in hun eentje in een kamertje zetten. Dit is precies wat ik 

gedaan heb met bacteriecellen en gistcellen.  Ik heb hele kleine waterdruppeltjes gemaakt 

(de kamertjes), met in die waterdruppeltjes één bacteriecel of gistcel (de kandidaten). In elk 

waterdruppeltje  kan  de  cel  nu  zijn  ‘appeltaart’  gaan maken.  Dit  is  dan  natuurlijk  geen 

appeltaart, maar bijvoorbeeld een vitamine, of een lekkere yoghurtsmaak.  

 

In  Hoofdstuk  1  van  dit  boekje,  leggen  we  uit  op  welke  verschillende  manieren  je  deze 

‘kamertjes’  allemaal  kunt  maken.  En  ook  wat  de  verschillende  manieren  zijn  om  de 
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‘appeltaart’, het product dat de cellen maken, te ‘wegen’, zodat je weet welke cel het beste 

is.  In  Hoofdstuk  2  hebben  we  gistcellen  in  waterdruppeltjes  gestopt  en  geprobeerd  om 

kandidaten te vinden die goed zijn in het maken van nieuwe gistcellen. In Hoofdstuk 3 leg ik 

uit dat het soms kan  lijken alsof kandidaten heel goed zijn  in appeltaart bakken terwijl dat 

eigenlijk niet zo is en dat je dat soort kandidaten dus niet in je fabriek wilt hebben. 

 

Samenwerking in De Appeltaartfabriek 
In  het  tweede  deel  van  dit  boekje  heb  ik  nagedacht  over  samenwerken  in 

De Appeltaartfabriek. We begonnen dit verhaal met Mark en Marjolein. Marjolein was niet 

goed in appels schillen, ze maakte veel afval. Maar toch wilde ik haar niet ontslaan, want ze 

was  wel  super  goed  in  het  maken  van  deeg.  En  dit  lijkt  iets  wat  vaker  gebeurt,  dat 

kandidaten  die  goed  zijn  in  appels  schillen  niet  zo  goed  zijn  in  deeg  maken  en  dat 

kandidaten  die  goed  zijn  in  deeg maken  niet  zo  goed  zijn  in  appels  schillen. We  gingen 

daarom bekijken of we mensen konden laten samen werken in De Appeltaartfabriek. Dat er 

één de appels  schilt en de  ander het deeg maakt.  Zouden we op deze manier nóg meer 

appeltaart kunnen maken van dezelfde hoeveelheid ingrediënten?  

 

Stel  je weer voor dat  jij de directeur bent van de fabriek. Het  lijkt  je een goed  idee om dit 

samenwerken een keer uit te proberen, dus je zet Mark en Marjolein samen  in de keuken. 

Marjolein mag het deeg maken en Mark de  appels  schillen.  In  theorie  zou dit heel  goed 

moeten werken, maar… Mark en Marjolein krijgen knallende  ruzie. Marjolein botst  tegen 

Mark aan, waardoor hij een appel laat vallen en toch veel afval maakt. En Marjolein stoot de 

bloem van Mark om, waardoor ook Mark veel afval maakt. Aan het eind van de dag staat er 

een miezerige appeltaart die maar 0,5 kilo weegt en een afvalzak van 1,0 kilo. Omdat deze 

appeltaart zo klein is, kun je hem maar voor € 1,00 verkopen, terwijl je voor € 1,50 een halve 

kilo bloem, een halve kilo appel en een halve kilo boter hebt gekocht. Een verlies van € 0,50! 

Dit gaat niet werken zo… 

 

Hoe vind je de beste combinatie van samenwerkers? 

De vraag die nu dus opkomt is: hoe vind je de beste combinatie van samenwerkers? Mark is 

misschien heel goed in appels schillen en Marjolein in deeg maken, maar dat betekent nog 
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niet dat het goed gaat als je ze samen een appeltaart laat bakken. En ook andersom: Anna 

had misschien een kleine appeltaart gemaakt, maar misschien kwam dat wel omdat ze een 

slechte deegmaker was, terwijl ze wel een hele goede appelschiller was.  

 

Je  besluit  daarom  om weer  een  sollicitatieprocedure  te  starten.  Je  nodigt  dezelfde  drie 

kandidaten uit: Anna, Bram en Cora. Er zijn nu negen verschillende combinaties van schillers 

en  deegmakers mogelijk,  zoals  je  ziet  in  Tabel  1.  Je  verdeelt  je  keuken  in  verschillende 

vakken met elk hun eigen  ingrediënten en  je  laat ze een appeltaart bakken. De resultaten 

schrijf je in de tabel. Na een paar dagen zijn alle combinaties aan de beurt geweest en je ziet 

dat met Anna als schiller en Cora als deegmaker  je de meeste appeltaart kunt maken van 

dezelfde hoeveelheid ingrediënten. Dus je besluit om hen aan te nemen. 

 

Tabel  1.  Resultaat  sollicitatieprocedure  samenwerken.  Deze  tabel  laat  voor  alle  mogelijke 

samenwerkingscombinaties van Anna, Bram en Cora zien hoe zwaar de appeltaart is die ze gebakken 

hebben. Met Anna als schiller en Cora als deegmaker wordt de zwaarste appeltaart gemaakt.  
 

Combinatie 
Appeltaart gewicht 

Schiller   Deegmaker 

Anna 

Anna  0,5 kilo 

Bram  1,0 kilo 

Cora  1,2 kilo 

Bram 

Anna  0,5 kilo 

Bram  0,9 kilo 

Cora  0 kilo (slaande ruzie) 

Cora 

Anna  0,6 kilo 

Bram  0 kilo (slaande ruzie) 

Cora  1,1 kilo 
 

 

Vertaling van het voorbeeld (2) 

Dit voorbeeld van samenwerking in De Appeltaartfabriek leert ons een aantal dingen. Als er 

meerdere  taken zijn, kunnen kandidaten  soms  slecht  zijn  in de ene  taak, maar goed  in de 
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andere.  Als  ze  in  hun  eentje moeten werken,  kan  dit  zorgen  voor  een  kleine  appeltaart. 

Terwijl als je de juiste kandidaten met elkaar laat samenwerken, je juist een grote appeltaart 

en weinig afval kunt maken. Andersom kan het ook. Dat een kandidaat het in z’n eentje goed 

doet,  maar  in  een  combinatie  juist  slecht.  Zoals  bijvoorbeeld  Bram  en  Cora,  die  als  ze 

moesten samenwerken slaande ruzie kregen, terwijl ze in hun eentje best goed waren.  

In  de  natuur  gebeurt  dit  samenwerken  en  het  ruziemaken  ook  veel.  In  de  laatste  twee 

hoofdstukken van dit boekje hebben we geprobeerd om dit beter te begrijpen. We hebben 

weer  allemaal  kleine  waterdruppeltjes  (de  kamertjes)  gemaakt  en  hebben  nu meerdere 

bacteriecellen  (kandidaten)  in een kamertje gestopt. Vervolgens hebben we geprobeerd  te 

bekijken hoe goed de kandidaten konden samenwerken.  

 

In Hoofdstuk 4  van dit boekje hebben we gekeken hoe de  cellen  (kandidaten) met elkaar 

overleggen en of er verschil  is  tussen hoe goed  ze kunnen  samenwerken  in een heel klein 

kamertje  (kleine  keuken),  vergeleken  met  een  heel  grote  kamer  (grote  keuken).  In 

Hoofdstuk 5 van dit boekje hebben we veel gerekend aan welke verschillende combinaties je 

allemaal kunt maken  (zoals  in Tabel 1, maar dan met nog meer combinaties). Omdat heel 

veel verschillende combinaties ook heel veel verschillende appeltaarten betekent, hebben we 

ook nagedacht over manieren om de appeltaart op een snelle manier te wegen en wat daar 

de voor‐ en nadelen van zijn.  

 

De toekomst van De Appeltaartfabriek 
De Appeltaartfabriek  zal blijven  innoveren en  jij  als directeur  kunt blijven nadenken over 

nieuwe manieren om dingen te doen en deze te testen. Denk hierbij niet te klein van jezelf. 

Wetenschap  klinkt  vaak  ingewikkeld,  maar  uiteindelijk  is  het  vaak  niets  meer  en  niets 

minder dan een verhaal zoals over deze Appeltaartfabriek.  

 

 

 

 

 

   




