
1.

vraAg



1.vraag

Het College van Bestuur wil dat de 
studenten zelf gereedschap kopen 
voor hun volgende tentamen. Is dit 
een uitgave voor de studenten zelf? 
Waarom wel of niet?

GOED

1 initiatieffiche  
indien mogelijk 

+1 initiatieffiche

FOUT

+1

-1
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vraag

GOED

1 initiatieffiche  
indien mogelijk 

FOUT

+1 adviesfiche

Je wilt meer weten over wat de plan
nen van de school zijn en de kosten 
die hierbij komen kijken. Van welk 
recht kun je gebruikmaken?

2.

-1

+1
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vraag

FOUT

3.

GOED  Als je je tegel speelt, kies 
iemand die ook zijn tegel speelt

Geen effect

Jullie zijn het niet eens met de hoofd
lijnen van de jaarlijkse begroting.  
Na goed overleg met het CvB komen 
jullie er niet uit. Wat gebeurt er?
A. CvB heeft het laatste woord, dus 

uiteindelijk krijgen zij gelijk. 
B. Je legt het probleem voor aan de  

Landelijke Geschillencommissie. 
C. De CvB moet een nieuwe    

begroting opstellen.
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vraag

GOED

FOUT

initiatieffiche

Jullie willen graag dat school 
een festival over duurzaamheid 
organiseert. Het CvB geeft echter 
aan dit idee niet uit te gaan voeren. 
Is school verplicht op jullie voorstel 
in te gaan?

Sla de volgende  
beurt over 

4.

+1
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vraag

GOED

FOUT Geen effect

Je kunt je tegel twee keer 
achter elkaar spelen

De school heeft een ondernemings
raad. Wat voor raad is dit?

5.
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6.



vraag

GOED

FOUT Geen effect 

Je mag je pion een extra 
tegel verplaatsen

6.

Wat staat er in het allocatiemodel?
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vraag

FOUT 1 initiatieffiche  
indien mogelijk 

GOED Wanneer je de initiatief 
tegel speelt krijg je  
2 initiatieffiches

Jullie zijn het niet eens met de gang 
van zaken op school. Welk recht 
kunnen jullie gebruiken om hier iets 
aan te doen?

7.

-1
+2
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Het CvB vraagt jullie instemming 
voor het kostenbeleid, deze moet 
vandaag rond zijn. Jullie hebben hier 
echter nog niet goed naar gekeken. 
Zijn jullie verplicht het nu te onder
tekenen?

8.

FOUT 1 instemmingsfiche   
indien mogelijk 

GOED Bij de actie ‘ruilen’ kun je 
eenmaal  1  informatiefiche 
inwisselen voor  1  instem
mingsfiche

-1

+1
-1
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9.



vraag

Om de hoofdlijnen van de begrot
ing beter te begrijpen kunnen jullie 
advies vragen. Aan wie kunnen jullie 
advies vragen?
A. Een onafhankelijke adviseur
B. Je coach
C. Het CvB
D. Alle bovenstaande 

9.

FOUT 1   informatiefiche   
indien mogelijk 

GOED Bij de actie ‘ruilen’ kun je 
een willekeurige fiche inwis
selen voor +1  adviesfiche

-1
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vraag

GOED

FOUT

Als je een initiatief tegel staat 
mag je een andere speler  
hiernaar toe roepen
1    initiatieffiche  
indien mogelijk 

Het CvB vraagt om jullie schriftelijk advies. 
Het advies is negatief, wat moet het CvB 
doen? 
A. Het CvB is niet verplicht jullie advies op 

te volgen, en kan kiezen het te negeren. 
B. Als het CvB jullie advies niet opvolgt, 

moeten zij goed toelichten waarom 
niet of het plan veranderen en opnieuw 
advies vragen. 

C. Het CvB moet jullie advies opvolgen, en 
het plan veranderen.

10.

-1


