
 

 

 

 

Q&A Debattlespel 
 

Extra tips voor een goed spelverloop 

Ben je van plan om het Debattlespel te spelen in 

groep? Bereid je goed voor en bekijk het spel zeker 

eens vooraf zodat je de spelers duidelijk kan briefen 

en het spel in goede banen weet te leiden. Dit spel is 

zo gemaakt dat je er oneindig veel extra’s kan aan 

toevoegen. Denk maar aan gepersonaliseerde 

opdrachten, vragen, casussen waar jouw gemeente 

van wakker ligt of mee bezig is.  

Veel succes!  

 

 

 Q&A List: 
• Voor welke doelgroep is het spel? 

Het spel is gemaakt voor alle soorten groepen: klassen, jeugdverenigingen, algemene 

vergadering en/of bestuur van de jeugdraad. Ook met kwetsbare groepen kan je hiermee aan de 

slag. We raden aan om het met 16+ te spelen.  

 

• Wanneer ben je gewonnen?  

Vooraf spreek je af hoeveel ideeën elke groep moet bedenken. Het spel stelt 3 ideeën voor maar 

in een hele grote groep (20 deelnemers) leidt dit tot een heel lange speelperiode. Het groepje 

dat zich tot winnaar mag kronen, is het groepje dat 3 ideeën door de meerderheid heeft laten 

goedkeuren. Dus concreet 3 ideeën met minstens 9 zetels.  

Zit je met een specifieke speelduur dan kijk je wie het meeste ideeën heeft laten goedkeuren op 

het moment dat de speeltijd voorbij is. Is er een gelijkstand dan tel je de gewonnen zetels.  

 

• Hoe kunnen we op een goeie manier de fine-tune en draagvlak opdrachten uitvoeren en 

toch naar elkaar luisteren?  

De kans bestaat dat je niet altijd even vlot kan doorspelen als er een groepje een opdracht moet 

uitvoeren. Je kan er dan voor kiezen om de opdracht door elk groepje te laten uitvoeren en 

daarna de verschillende resultaten beoordelen. Wie het beste idee heeft, krijgt dan 1 à 3 zetels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wat als je gewonnen zetels moet wegstrepen door een fout antwoord en daarna terug 

kan activeren?  

Gebruik een potlood en gom om de gewonnen zetels te verwijderen en in te kleuren als je ze 

teruggewonnen hebt. Je kan ook starten aan de linkerkant om de gewonnen zetels aan te duiden 

in het groen en aan de rechterkant de verloren zetels aanduiden in het rood. Je kan ook met 

vinkjes en kruisjes werken.  

 

• Alles of niks bij het voorstellen van een idee?  

In de spelregels staat geschreven dat je bij een goed idee 3 zetels verdient en bij een slecht idee 

geen of zelfs een zetel moet afgeven. Je kan hier ook heel soepel mee omgaan en het idee naar 

waarde schatten. Bij een heel goed idee 3 zetels, bij een goed 2 zetels en oké maar 1.  

 

• Wat betekent ‘een meerderheid’ in het spel?  

Zoals in een echte gemeenteraad moet over je idee gestemd worden en moet je een 

meerderheid aan stemmen halen. In het spel is dat 9 stemmen en dat komt overeen met 9 

zetels. Heb je dus voor een idee al 9 zetels behaald dan heb je genoeg stemmen om naar het 

midden te gaan en je idee te laten goedkeuren.  

 

• Hoe kan je je idee laten goedkeuren?  

Wanneer je 9 zetels hebt verzameld omdat je supergoede antwoorden hebt gegeven tijdens de 

opdrachten van de fine-tune en draagvlakvragen, dan mag je naar het midden. Maak vooraf de 

afspraak of je het exact aantal ogen met de dobbelsteen moet gooien om in het midden te 

geraken of niet. Eens je in het midden bent dan is je idee goedgekeurd en kan je verder spelen 

om zetels te verzamelen voor je andere idee(ën). 

 

• Wat betekent de -1, +2, + 3,…? 

Zoals in elk ganzenbordspel mag je dan het aantal vakjes vooruit of achteruit.  

 

 


