
EVENT

1.



1.event

EFFECT
 Pak      informatiefiche

Jullie hebben deelgenomen aan 
een JOB training over effectief 
 onderhandelen met het CvB.

+1
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2.



event

EFFECT
 Pak +1  informatiefiche

Jullie houden een vergadering met 
het CvB om jullie verantwoordelijk
heden te bespreken. 

2.



EVENT

3.



event

Het CvB wil dat jullie instemming 
geven over een beslissing. Eigen
lijk weten jullie nog te weinig over 
dit onderwerp, dus jullie stemmen 
natuurlijk niet in!

3.

EFFECT
 pak +1  instemmingsfiche
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4.



event

Het was vakantie, er is  
niks bijzonders gebeurd. 

4.

EFFECT
Geen effect

TIP Vergeet niet dat je informatie
fiches en initiatieffiches kunt inruilen!
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5.



event5.
Jullie zijn dit weekend naar een 
feestje geweest. Hierdoor zijn 
jullie erg moe, en missen jullie een 
vergadering.

EFFECT
Leg -1  informatiefiche terug 
indien mogelijk

TIP Communiceren jullie goed?  
Wat is jullie tactiek voor deze ronde? 
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6.



event6.
De studenten van jouw school zijn 
ontevreden over het eten in de 
kantine. Jullie besluiten hier iets aan 
te doen, maar dit kost tijd.

EFFECT
Iedere speler mag deze ronde 
maar 1 actie uitvoeren

TIP Hoeveel rondes zijn er nog,  
gaan jullie de missie halen? 



EVENT

7.



event7.
Het CvB heeft jullie instemming 
nodig voor een belangrijk besluit. 
Hebben jullie genoeg informatie 
verzameld?

EFFECT
A Als jullie minimaal twee informatie

fiches hebben:  +1   instemmingsfiche
B Hebben jullie minder dan twee 

 informatiefiches: leg  -1   instem
mingsfiche terug indien mogelijk
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8.



event

Jullie gaan met de studentenraad 
een weekendje weg! Tijdens het 
weekend doen jullie leuke dingen,  
en praten over jullie plannen voor 
de school.

8.

EFFECT
iedereen heeft deze ronde 
drie acties in plaats van twee
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9.



event9.
Er was wat onenigheid in de studen
tenraad. Hierdoor zijn jullie niet echt 
vooruit gekomen. Gelukkig hebben 
jullie het goed uitgesproken en had
den jullie verder alles goed op orde. 

EFFECT
Geen effect

TIP Vergeet niet dat iedereen op  
de finish moeten staan om te winnen! 
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10.



event

Het CvB heeft een plan gemaakt 
om studieruimtes op jullie school 
te verbeteren. Om het plan goed te 
keuren, heeft het CvB jullie advies 
nodig.

10.

EFFECT
 Als jullie minimaal drie 
informatiefiches hebben:  
Pak  +1   adviesfiche
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11.



event

Tijdens je onderzoek naar het 
schoolbudget werd je afgeleid door 
Facebook.

11.

EFFECT
Lever, indien mogelijk,  
een -1  informatiefiche in
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12.



event

Er is niks bijzonders gebeurd.

12.

EFFECT
 pak  +1  instemmingsfiche

TIP Laatste ronde!  
Gaan jullie de missie halen? 


