
Handleiding spelers
Inleiding
In dit spel verkennen drie tot vier spelers (bij voorkeur vier spelers) schoolprofielen en beroepen die zouden passen bij hun 
interesses en eigenschappen. Spelers maken tijdens het spel combinaties van activiteiten en eigenschappen die ze koppelen 
aan gegeven beroepen. De combinatie van kaarten die het beste wordt toegelicht door een speler wordt op het sorteerbord 
gelegd. Na het spelen van het afgesproken aantal contextkaarten, de speler heeft dus kaarten toebedeeld aan alle vier de 
beroepen van iedere contextkaart, zullen de winnende combinaties gebruikt worden voor de nabespreking.

Hoe leg je het spel klaar?
• Vorm een groepje van vier spelers (dat speelt het beste).
• Elke speler legt een spelersbord voor zich neer. 
• Leg het sorteerbord in het midden van de tafel.
• Schud de context-, eigenschappen- en activiteitenkaarten en 
  maak er drie afzonderlijke gedekte trekstapels van.
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Spelmateriaal:
Sorteerbord (1x)
Spelersborden (4x)
Contextkaarten (2x7)
Activiteitenkaarten (48x)
Eigenschappenkaarten (48x)
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Na iedere ronde verzamel je de eigenschappen- en activiteitenkaarten bij ieder beroep en leg je ze hier op dezelfde kleur neer. 
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Hoe speel je het spel?
Je kunt meerdere rondes spelen. Het aantal rondes dat je speelt is afhankelijk van de tijd die je hebt: je kunt vooraf het 
aantal rondes afspreken (we raden er minstens drie aan), of tijdens het spelen bepalen welke ronde de laatste is. Elke 
ronde duurt bij vier spelers ongeveer 15 à 20 minuten. In elke ronde maken de spelers eerst voor zichzelf combinaties van 
een beroep, activiteitenkaart en eigenschappenkaart. Vervolgens lichten alle spelers hun combinaties toe en wordt er 
gestemd op wie de beste combinatie heeft gemaakt. 
Elke ronde verloopt als volgt:

Combinaties maken
• De startspeler trekt één contextkaart en legt die open op tafel, zichtbaar voor iedereen.
• Eén iemand leest de contextkaart voor of alle spelers lezen deze voor zichzelf.
• Elke speler trekt zes activiteitenkaarten en zes eigenschappenkaartenen legt de kaarten open voor zich neer op tafel. Is 
  de trekstapel leeg, schud dan de aflegstapel en maak daar een nieuwe trekstapel van.
• Op de contextkaart wordt een situatie beschreven en worden vier beroepen vermeld. Elk beroep heeft een kleur die 
  verwijst naar een vak op het sorteerbord en naar een vak op elk spelersbord.
• Elke speler bedenkt welke combinatie van één eigenschappenkaart en één activiteitenkaart uit zijn hand het beste past 
  bij elk beroep. Deze legt de speler gedekt neer bij de kleur op zijn spelersbord die verwijst naar dat beroep. 
• Uiteindelijk heeft elke speler vier eigenschappenkaarten en vier activiteitenkaarten gespeeld. De paar kaarten die je over 
  hebt, leg je gedekt onder de trekstapels van eigenschappen- en activiteitenkaarten.

Toelichting geven en stemmen
• De paar kaarten die je over hebt schuif je elk gedekt onder de bijbehorende trekstapels van eigenschappen- en 
  activiteitenkaarten, zodat die later in het spel weer getrokken kunnen worden.
• Ga nu samen elk beroep langs (de startspeler van de ronde kiest het eerste beroep). De startspeler laat zijn twee 
  kaartjes zien van het bijpassende vak en licht uitgebreid toe waarom deze zo goed passen bij het beroep. Ga met de klok 
  mee langs iedere speler, waarbij de speler zijn combinatie toelicht.
• Daarna volgt de stemming: wie heeft de combinatie het beste uitgelegd? Tel tot drie en wijs daarna de persoon aan die 
  de beste combinatie heeft gemaakt. Je mag niet naar jezelf wijzen. Wie de meeste stemmen heeft, legt zijn combinatie 
  open op het sorteerbord in het midden bij dezelfde kleur. De anderen leggen hun kaarten op de aflegstapel. Als er twee 
  winnaars zijn, leggen beiden hun combinatie op het sorteerbord neer. Bij vier winnaars legt iedereen zijn kaartjes af op 
  de aflegstapel. 
• De kaarten op het sorteerbord laat je liggen. Na het spelen worden die gebruikt in de nabespreking. Er ontstaat een 
  stapeltje van uiteindelijk drie (of meer) kaarten op ieder gekleurd vak van het sorteerbord.
• De startspeler kiest vervolgens één van de overige beroepen. Bespreek die op dezelfde wijze en stem weer. Ga door 
  totdat alle vier de beroepen besproken zijn.
• Laat alle (winnende) kaarten op het sorteerbord liggen, ook tijdens volgende rondes. De verzamelingen van (winnende) 
  kaarten per gekleurd vak worden gebruikt bij de nabespreking. Nadat je minimaal drie contextkaarten hebt gespeeld, 
  start je de nabespreking met de spelbegeleider.
• Als alle beroepen zijn besproken, wordt de speler links van de startspeler in de volgende ronde de nieuwe startspeler. 
  Een nieuwe ronde start met het pakken en lezen van een nieuwe contextkaart.

Voorbeeld
Als op een contextkaart het beroep ‘architect’ staat, kun je daar de activiteit ‘tekenen’ en de eigenschap ‘ruimtes inrichten’ 
aan koppelen. Je kunt dat als volgt toelichten: “Een architect ontwerpt gebouwen, bijvoorbeeld huizen of kantoren. Als hij 
een idee voor een ontwerp in zijn hoofd heeft, zet hij dit vervolgens om in schetsen en tekeningen. Het komt dus goed van 
pas als een architect goed kan tekenen. Een architect heeft de vrijheid om ruimtes op een handige of misschien juist 
creatieve manier in te richten. Hij bedenkt bijvoorbeeld hoe breed de gangen moeten worden en of de ruimtes open 
moeten zijn of juist knus.”
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