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Voorbereiding en verloop  

• Laat de leerlingen zelf kiezen met wie ze willen samenwerken.
• Print voor elk duo een set kaartjes uit.
• Print voor elk duo een set muntjes uit. 
• Laat ze deze kaartjes en muntjes zelf uitknippen. 
• De leerlingen ontwerpen in hun magazine een vlag en bedenken een naam voor 

hun eiland. 
• De duo’s kiezen samen zes van de negen aandachtsgebieden. 
• De leerlingen gaan hun 25 muntjes verdelen binnen de zes gekozen gebieden.
• Laat de leerlingen met elkaar overleggen en keuzes maken. Ze kiezen zelf hoe ze 

hun samenleving willen inrichten. Er moeten keuzes gemaakt worden: niet alles 
kan.

• Laat de leerlingen hun ideale samenleving presenteren. Vraag daarbij na waarom 
bepaalde keuzes gemaakt zijn. Zijn er opvallende overeenkomsten en verschillen? 
Welke gebieden worden door iedereen gekozen? Is er ook een gebied dat niemand 
heeft gekozen? Welke gevolgen heeft dat? 

• Spreek met de leerlingen af hoe ze hun eiland mogen presenteren. 
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 Deze handleiding geeft uitleg 
 bij het grote eilandspel op pagina
 42 en 43 uit het magazine Relaties. 

Start

Tijdsindicatie
Reken op een vol lesuur om het spel 
uit te leggen en de leerlingen aan het 
werk te zetten. Laat het het eventueel 
buiten de les afmaken. De leerlingen 
kunnen in de les daarna hun eiland 
presenteren. Om tijd te winnen, kun je 
de kaartjes en muntjes zelf van tevoren 
al knippen. 

Doel van het spel
In dit spel richten leerlingen hun ideale 
mini-samenleving in. Allereerst kiezen 
ze zes van de negen aandachtsgebie-
den uit (veiligheid; economie; onder-
wijs; natuur & milieu; vervoer; geloof; 
zorg; ontspanning; vrijheid & rechten). 
Binnen die zes domeinen gaan ze kaart-
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jes selecteren. Verschillende onderdelen 
hebben een andere muntwaarde (1, 2 
of 3). In totaal hebben ze 25 muntjes te 
besteden. 

De muntwaarde is een simplificatie: 
niet alles is in geld uit te drukken. Maar 
door te werken met muntjes en met 
verschillende kosten, worden de leerlin-
gen gedwongen om keuzes te maken. 
Daarmee kiezen ze welke gebieden wel 
en geen aandacht krijgen. Bovendien 
gaan niet alle keuzes samen. Het recht 
op privacy rijmt lastig met cameratoe-
zicht op het hele eiland. En grenscon-
troles zijn minder noodzakelijk als ze 
niet voor een (lucht)haven kiezen. Vraag 
door naar deze keuzes als leerlingen 
hun eiland presenteren. 
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Leger

Op jullie eiland is een leger dat 
kan verdedigen en aanvallen.

3x
Politiebureau

Op het eiland is een politiebureau en 
agenten houden toezicht. 

1xCameratoezicht

Over jullie hele eiland hangen 
camera’s die toezicht houden.

2x
Grenscontroles

Iedereen die over de grens komt en 
gaat, wordt gecontroleerd.

2xGevangenis

Er is een plek waar gevangenen 
hun straf uitzitten.

2x

Veiligheid
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Economie

Ruilhandel

Er is geen munteenheid, goederen 
worden onderling geruild. 

1x

Basisinkomen

Iedereen krijgt maandelijks een mini-
mum inkomen uit de belastingpot. Als 
je kunt en wilt, mag je daarbij werken.

3x
Vrijemarkteconomie

De vraag en aanbod bepalen hoeveel er 
van iets geproduceerd wordt, 

en wat het kost.

2x Communisme

Iedereen deelt al het bezit, draagt bij 
wat hij/zij kan en neemt wat hij/zij 

nodig heeft. 

2x
Zorg voor zwakkeren

Oude en zieke mensen krijgen een 
uitkering. Dit wordt betaald uit 

belastingen.

3x
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Onderwijs

Basisschool

Er is een basisschool op je eiland, waar 
leerlingen groep 1 t/m 8 kunnen volgen.

1x Middelbare school

Er is een middelbare school, waar 
leerlingen naar het vmbo, de havo en 

het vwo kunnen. 

2x
Universiteit

Er is een universiteit, waar mensen na 
hun vwo bijvoorbeeld rechten of 
geneeskunde kunnen studeren.

3x Leerplicht tot 16 jaar

Iedereen op het eiland moet verplicht 
naar school tot zijn/haar 16e. 

2x
Vrijwillig

Naar school gaan is vrijwillig. Niemand 
hoeft verplicht naar school.

1x
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Natuur & milieu

Wind- en zonne-energie

Alle energie op het eiland wordt verkre-
gen uit windmolens en zonnepanelen.

3x

Asfalt

Er is zo min mogelijk asfalt 
op het eiland.

1x

Natuurgebied

De helft van het eiland is natuurgebied.

3x
Fossiele brandstoffen

Alle energie op het eiland wordt verkre-
gen uit steenkool, aardgas en aardolie. 

2x

Plastic

Al het plastic is verboden op het eiland.

1x
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Vervoer

Autovrij

Auto’s zijn verboden op het eiland.

1x

OV gratis

Al het openbaar vervoer op het eiland is 
gratis. Dit wordt betaald uit 

belastingen.

2x

Autobezit

Ieder gezin heeft maximaal één auto.

1x

Haven

Er is een haven op het eiland, zodat 
personen en goederen per boot van en 

naar het eiland kunnen reizen.

2x

Vliegveld

Er is een vliegveld op het eiland, zodat 
personen en goederen per lucht van en 

naar het eiland kunnen reizen.

3x
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Geloof

Feestdagen

Iedereen is vrij tijdens 
religieuze feestdagen.

2x Staatsgodsdienst

Op het eiland is één 
officiële godsdienst.

2x
Religieuze gebouwen

Religieuze gebouwen op het eiland 
worden door de overheid betaald, uit 

belastingen.

2x
Privé

Geloven is een privé-aangelegenheid, 
die niet in de publieke ruimte 

thuishoort.
2x

Verboden

Geloven is verboden en wordt bestraft.

2x
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Zorg

Huisarts

Er is een huisartsenpost op het eiland, 
waar patiënten terecht kunnen  

met kleine klachten.

1x

Ziekenhuis

Patiënten kunnen hier terecht voor 
(ernstige) ziektes en operaties.

2x
Gratis medicijnen

Alle medicatie is voor iedereen gratis. 
Dit wordt betaald uit belastingen.

3x Gratis zorg

Alle zorg die mensen nodig hebben, is 
gratis. Dit wordt betaald uit 

belastingen.

3xAmbulance

Er is een ambulance, die patiënten snel 
naar het ziekenhuis kan vervoeren.

1x
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Ontspanning

Park

Er is een park op het eiland, waar jong 
en oud kan wandelen, zonnen, 

picknicken, barbecueën en skaten. 

1x

Gratis sporten

Iedereen onder de 18 mag één gratis 
sport beoefenen.

3x

Poppodium

Er is een poppodium, waar 
(internationale) acts kunnen optreden.

2x

Bioscoop

Er is een bioscoop op het eiland.

1x

Stadion

Er is een sportstadion waar 
(internationale) wedstrijden kunnen 

worden georganiseerd. 

3x



10 Vrijheid & rechten

Vrijheid van meningsuiting

Iedereen mag zeggen wat hij/zij 
denkt of vindt.

2x

Vrijheid van godsdienst

Iedereen mag geloven wat hij/zij wilt. 

2x

Persvrijheid

Iedereen mag schrijven/uitzenden 
wat hij/zij wilt.

2x

Iedereen is gelijk

Iedereen is wettelijk gelijk en wordt 
gelijk behandeld. 

Discriminatie is verboden.

2x

Recht op privacy

Iedereen heeft het recht op privacy en 
zijn/haar personsgegevens worden 

beschermd.

2x
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Munten (25 per duo)


