
Handleiding voor de begeleider 
 
Downloadbaar spel voor leerlingen van het secundair onderwijs  
Het spel volgt de principes van het klassieke ganzenspel. 
De begeleider is de spelleider en jury. 
 
Het spel is laagdrempelig en leuk, maar realistisch. 
 
 

Doel van het spel: 
Met dit spel confronteren we jongeren op een laagdrempelige manier met praktische, functionele, 
dagelijkse geletterdheidsopdrachten. Leerlingen hebben zowel taalvaardigheden, cijfervaardigheden 
als  computervaardigheden nodig om de opdracht op te lossen. Voor sommige opdrachten is een mix 
van verschillende vaardigheden nodig. Geletterdheidscompetenties hebben we dagelijks nodig en ze 
zijn belangrijk om dingen zelfstandig te kunnen ondernemen en keuzes te kunnen maken. Het is niet 
de bedoeling jongeren persoonlijk te viseren op hun competenties. 
 
Het spel geeft aanleiding tot een open gesprek over het belang van geletterdheid in onze 
samenleving, adhv een aantal vragen en stellingen, waarbij gereflecteerd wordt naar het dagelijkse 
leven van de jongeren (thuis, school, vrienden, maatschappij, …). 
 
Inhoud 

 Speelbord (A3) 

 60 kaarten met functionele opdrachten (5 per maand).   

 Antwoorden voor de begeleider 

 Leidraad voor het groepsgesprek.  
 
Nodig voor één spel: 

 Speelbord  

 60 opdrachtkaarten. Leg de kaarten per maand met de opdracht naar beneden (12 pakjes). De 
volgorde is niet belangrijk. Per maand is een blancokaart voorzien om eventueel een eigen vraag 
te maken (vb over de specifieke situatie van de school, gemeente, …) 

 Dobbelsteen of –stenen (er wordt gegooid met 1 dobbelsteen). 

 Stylo’s. 

 1 pion per speler (ev. van een ander spel of eigen materiaal vb gom, slijper, …) 

 3 à 6 spelers + een begeleider 

 Hulpmiddelen: vb kookboek, telefoongids, schoolreglement, agenda, pc,tablet, rekenmachine, … 
De informatiebronnen liggen klaar voor gebruik op een aparte tafel in de klas.  
De spelers mogen ook de eigen smarthphone gebruiken.  

 Internet 
 
Spel: 
Het spel volgt de loop van 1 jaar.  Start bij januari, einde bij december.  
Alle pionnen worden op het veld ‘start’ geplaatst. De spelers gooien om beurt met 1 dobbelsteen en 
gaan dan de nodige stappen vooruit. 
Onderweg moeten de spelers allerlei opdrachten uitvoeren. 
Op de gekleurde velden neemt de speler de bovenste opdrachtkaart van die maand.  
De speler verlaat meteen het spel en neemt plaats aan de tafel met hulpmiddelen.  
Het spel gaat gewoon door met de overblijvende spelers. 
De speler noteert het antwoord op de kaart en toont het aan de begeleider (=jury) zodra hij klaar is. 
De speler hervat pas het spel als de opdracht goed is opgelost en hij /zij aan de beurt is.  



Bij verkeerd antwoord gaat de speler 8 stappen terug. 
De speler verliest hier dus beurten. Hoe vlugger hij terug kan aansluiten, hoe beter. 
(Boodschap: als je niet vlot bent in geletterdheidvaardigheden, geraak je achterop in de samenleving 
en is het moeilijk om mee te zijn en bij te blijven.) 
De speler mag gebruik maken van alle aanwezige hulpmiddelen.  
Bij rekenvragen mag een rekenmachine gebruikt worden.  
Af en toe wordt een tip gegeven. 
De speler houdt de opgeloste opdrachtkaarten bij, zo zie je op het einde wie het meest opdrachten 
heeft opgelost. 
Wie als eerste 31 december bereikt is de winnaar. 
Eventueel wordt doorgespeeld tot iedereen op het vakje ‘einde’ is aanbeland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopelijk hebben jullie genoten van het spel en hebben jullie de leerlingen meer bewust kunnen maken van het 
belang van geletterdheid in de samenleving. Hebben jullie opmerkingen, suggesties, …. die het spel nog beter 
kunnen maken, dan verneem ik die graag. 
Contact: anvanparys@outlook.com. 


