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Als-dan spel 2

Inleiding 

Het Als-dan spel is een spel met veel mogelijkheden. In Bèta Burgerschap worden leerlingen 

uitgedaagd om goede oplossingen te bedenken voor maatschappelijk-technologische vraagstukken, 

zoals wordt beschreven in het praktijkboek ‘Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs’. De 

leerlingen proberen vanuit een actor te komen tot een ideale oplossing voor een probleem. Dit lijkt 

simpel… Tot de andere actoren in beeld komen! In het spel ontdekken de leerlingen dat een keuze 

maken niet altijd gemakkelijk is. Wat voor de ene actor een ideale oplossing lijkt te zijn, kan voor de 

andere actor ernstige gevolgen hebben. Het zal blijken dat er veel tactieken bestaan om groepsgewijs 

een zo optimaal mogelijke beslissing te nemen. Welk groepje slaagt erin te luisteren naar elkaars 

argumenten, samen te werken en de meest optimale oplossing te vinden? 

Met het Als-dan spel prikkelt u als leerkracht de bovengenoemde vaardigheden op een leuke wijze. 

Door leerlingen zich te laten verdiepen in een actor, wordt het mogelijk te discussiëren vanuit een 

ander perspectief. Dit is kenmerkend voor ‘netwerk denken’. Door netwerk denken worden de 

onderlinge verbanden tussen verschillende perspectieven en verschillende niveaus (lokaal-globaal) 

inzichtelijk gemaakt. 

Netwerk denken is één van de principes van Bèta Burgerschap. Het Als-dan spel kan onderdeel zijn van 

een Bèta Burgerschap-project, maar het kan ook worden toegepast bij andere lessen.  

Leerdoelen  
Doelen van het Als-dan spel zijn: 

1. Leerlingen hebben een bepaalde mate van bescheidenheid omdat ze zich beseffen dat er geen 

ideale oplossingen bestaan, onder andere doordat mensen het vraagstuk vanuit hun eigen 

perspectief bekijken en begrijpen. Leerlingen begrijpen dat de perspectieven van actoren 

beïnvloed worden door sociaal- culturele, economische en ecologische factoren.  

2. Leerlingen zien het belang in van netwerk denken, voelen zich hierin bekwaam en hebben 

vertrouwen in de bijdrage die de groep kan leveren aan discussies over de vraagstukken en 

oplossingen.  

3. Leerlingen hechten waarde aan het groepsgewijs werken. Ze houden rekening met anderen, 

verbinden perspectieven en zien in dat een beslissing verschillende gevolgen voor diverse 

actoren kan hebben. 

Opbouw van de les 
De leerdoelen komen terug in het spel. Rondom een maatschappelijk-technologisch vraagstuk 

proberen de leerlingen vanuit verschillende perspectieven te kijken naar wat een oplossing betekent 

voor de actoren. Door het gebruik van de als-dan redenatie, worden leerlingen gestimuleerd om de 

gevolgen van bepaalde oplossingen te onderzoeken.  
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Als-dan spel 3

Het spel 

Uitvoering 

Introductie 

Introduceer het thema, waarbij een (maatschappelijk-technologisch) vraagstuk centraal staat. 

Bespreek het doel van het spel: Tijdens het spel leren de leerlingen om vanuit verschillende 

perspectieven te kijken naar een vraagstuk en om met de verschillende belangen rekening te houden 

in het zoeken naar een goede oplossing. Tijdens de les maken de leerlingen gebruik van het werkblad 

(zie bijlage). 

Verwerking 

Verdeel de klas in actorgroepen. Elk groepje krijgt een andere actor en vanuit deze positie denken ze 

na over een ideale oplossing voor het probleem. Laat elke leerling stap 1 van het werkblad invullen, 

waarbij ze de oplossing van de actorgroep opschrijven. 

Maak nieuwe groepjes, waarin verschillende actoren vertegenwoordigd zijn. Dit zijn de beslisgroepen. 

Laat de leerlingen om de beurt binnen de beslisgroep de oplossing presenteren die ze met hun 

actorgroep hebben bedacht. Vervolgens kijken ze per oplossing samen naar de gevolgen van deze 

oplossing voor de andere actoren. Hierin staat de Als-dan redenatie centraal. Laat de leerlingen dit 

voor hun eigen actor opschrijven bij stap 2 op het werkblad. 

Na het bespreken van de verschillende oplossingen gaan de leerlingen in hun beslisgroep nadenken 

over een nieuwe oplossing, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle actoren. 

Stimuleer de leerlingen vanuit de actoren te redeneren. Uiteindelijk moeten ze tot een zo goed 

mogelijke oplossing komen en gaan ze nadenken over hoe ze dit aan de groep gaan presenteren. De 

oplossing schrijven ze op bij stap 3 op het werkblad. 

Afsluiting 

De beslisgroepen presenteren de oplossingen aan elkaar. Bij elke presentatie kijken de leerlingen naar 

hun eigen actor: is er voldoende rekening gehouden met het belang van de actor? Ze kunnen dit 

eventueel bespreken in hun actorgroepen. Na afloop wordt er door de leerlingen gestemd. Bij welke 

oplossing is er goed rekening gehouden met de belangen van alle actoren? De beslisgroep met de 

meeste punten ‘wint’ het spel.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Als-dan spel 4

Werkblad 

 
Naam: ________________________ 
 

Stap 1: Een oplossing bedenken met de actorgroep 

 
Actor: ________________________ 
 

Het vraagstuk: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

De oplossing van onze actorgroep: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Als-dan spel 5

Stap 2: Als-dan redenatie van de oplossingen 

Bespreek om de beurt de oplossingen die in de actorgroepen zijn bedacht. Denk per oplossing na wat 

het gevolg is voor jouw actor. Vul dit in en bespreek dit met elkaar. 

Oplossing van… Als… dan… Omschrijving van de gevolgen voor jouw actor 

Actor 1 
 
Oplossing:  
 
 
 
 
 

Als deze oplossing 
wordt toegepast, 
dan… 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actor 2 
 
Oplossing: 
 
 
 
 
 

Als deze oplossing 
wordt toegepast, 
dan… 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actor 3 
 
Oplossing: 
 
 
 
 
 

Als deze oplossing 
wordt toegepast, 
dan… 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actor 4 
 
Oplossing: 
 
 
 
 
 

Als deze oplossing 
wordt toegepast, 
dan… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stap 3: Het bedenken van een groepsgewijze oplossing 

Beschrijf hier de oplossing die jullie hebben bedacht met de beslisgroep. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

Als-dan spel 6

Hoe verder? 

Inoefenen 

In het spel hebben de leerlingen geleerd om in groepjes vanuit verschillende actoren naar een 

vraagstuk te kijken. Om leerlingen eerst te leren hoe ze vanuit een actor kunnen kijken naar een 

vraagstuk, kan er ook worden gekozen om dit klassikaal te doen. De leraar heeft zo de mogelijkheid 

om het denkproces te structureren en te ondersteunen. Om leerlingen gewend te laten raken aan deze 

manier van overleggen, is het belangrijk dat leerlingen vaker vanuit verschillende perspectieven leren 

kijken. Door herhaling worden leerlingen hierin vaardiger.     

Leren argumenteren 

Als-dan redenaties stimuleren leerlingen om rekening te houden met het perspectief van een andere 

actor. Een vervolg op het Als-dan spel is de lessenserie Leren argumenteren, waarbij leerlingen leren 

om goede argumenten te bedenken en om een discussie met klasgenoten te voeren. 

Bèta Burgerschap 
Het Als-dan spel is een onderdeel van ‘netwerk denken’, één van de zes principes van Bèta 

Burgerschap. Het praktijkboek ‘Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs’ biedt handvatten om 

volgens de aanpak van Bèta Burgerschap aan de slag te gaan met maatschappelijk-technologische 

vraagstukken.  
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