
DEEL � 
VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN … 
EN GELUKKIG HEBBEN WIJ OOK ANTWOORDEN!

Spelregels
Het spelbord bevat 5 raderen. 4 raderen met elk 6 tanden en 1 radertje met 8 tanden. De 4 raderen hebben ieder 
een eigen thema: Inhoudelijk, Procedureel, Relationeel en Emotioneel. Het vijfde radertje in het midden is het 
Aanjaagwiel. Bij alle tanden horen vragen. Drie vragen op elk van de 6 tanden van de 4 radertjes. En 16 vragen 
bij het Aanjaagwiel.

Je begint het spel in het midden en zet je pion op een willekeurig tandje van het Aanjaagwiel. Dat is meteen je 
eerste vraag.

Hierna gooi je met een dobbelsteen en ga ja het aantal vakjes vooruit dat je gegooid hebt. In willkeurige 
richting, waarbij ook de oversteek gemaakt kan worden naar de andere radertjes. Elke keer als je op een vakje 
komt beantwoord je de vraag die daar gesteld wordt.

Vervolgens leg je het beantwoorde kaartje op een stapeltje - die komen later met de puntentelling nog van pas. 
Kom je op een vakje waar geen kaartje meer van is, dan mag je nog een keer gooien en de pion verzetten naar 
een vakje/tandje waar nog wel een kaartje ligt. Het spel wordt gedurende een vooraf bepaalde tijd (bijv. 1 uur) 
gespeeld. 

Het spel gaat niet om winnen of om zo snel mogelijk alle vakjes te doorlopen. Neem je tijd om de vragen te 
beantwoorden en met elkaar te bespreken. Zelfs bij een ja/nee-vraag zit er vaak een hele redenatie achter het 
simpele antwoord. Deel die redenatie met elkaar! Aan de andere kant, moet je natuurlijk wel in beweging 
blijven… want op het eind volgt de puntentelling!

Puntentelling - Spoiler Alert!! Pas lezen nadat je het spel gespeeld hebt!
Als de tijd voorbij is kunnen we punten gaan tellen. Het is de bedoeling kwartetten te maken van de 
beantwoorde kaartjes. Voor elk kwartet waarbij van ieder radertje (te weten Inhoudelijk, Procedureel, 
Relationeel en Emotioneel) een kaartje hebt krijg je 10 punten. Het is namelijk de bedoeling dat je alle vier de 
aspecten evenredig behandelt. 

Dus voor alle losse kaartjes waar je geen kwartet mee kunt maken krijg je strafpunten: 5 strafpunten per kaartje. 
Voor elk kaartje van het Aanjaagwiel dat beantwoord is krijg je nog 3 punten.

Kaartjes Aantal Punten Totaal

Aantal kwartetten x 10 pnt

Losse kaartje die over zijn x -5 pnt  - 

Vragen beantwoord bij Algemeen x 3 pnt

Totaal

Wat betekenen deze punten?
Hoe meer punten hoe beter je alle aspecten hebt behandelt. Dus hoe beter je het gedaan hebt.

Als je het spel gespeeld hebt, horen we graag wat je ervan vond. Mail naar: info@lecso.nl
Heb je meer dan 200 punten behaaald, meld het dan in ieder geval.

Meer weten? Achtergrond informatie kun je vinden in de volgende pdf: ‘Niemand kan het alleen!’ 
van Gedragswerk.

http://www.gedragswerk.nl/_userdata/files/12077_gedragswerk_NL_LOWRES.pdf

