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Niets leukers dan op een winteravond met je vrienden een 
avondje gezelschapspellen te spelen bij het haardvuur. Ge-
zellig wat tijd met elkaar doorbrengen. Zonder het te besef-
fen, verbeter je je beslissingsvermogen en werk je aan je 
cognitieve- en sociale vaardigheden (Castella et al., 2005; 
Pereira et al., 2014; Susi et al., 2007).

Spellen hebben dus meer te bieden dan alleen gezelligheid. 
We spreken van een educatief spel als het spel de bedoeling 
heeft om kennis over te dragen of een vaardigheid aan te 
leren (Susi et al., 2007). Educatieve spellen hebben allerlei 
voordelen:
• Ze helpen bij het leren en het bewust maken van belang-

rijke zaken (Boyle et al., 2014; Pereira et al., 2014).
• De spelers leggen gemakkelijker verbanden tussen de 

processen die tijdens het spel aan bod komen (Pereira et 
al., 2014; Souchère et al., 2010).

• Spelen bevordert de spreekdurf. De spelers delen hun 
kennis, nemen samen beslissingen en ze testen nieu-
we strategieën uit (Castella et al., 2005; Dieleman and 
Huisingh, 2006; Lamarque et al., 2013; Souchère et al., 
2010; Susi et al., 2007). 

• De spelers kunnen complexe situaties visualiseren en 
nieuwe strategieën uittesten zonder dat ze de werke-
lijke gevolgen van hun beslissingen moeten ondergaan 
(Castella et al., 2005; Dieleman and Huisingh, 2006; 
Lamarque et al.,2013; Souchère et al., 2010; Susi et al., 
2007). 

Hoe speel je HazaGora?
Met de kracht van educatieve spellen in het achterhoofd, 
hebben onderzoekers van de vakgroep geografie ‘Hazago-
ra’ ontwikkeld. Het doel van dit spel is om mensen bewust 
te maken van de complexe geologische processen die geo-
rampen kunnen veroorzaken.

Hazagora is een bordspel dat onder leiding van een spel-
leider door 5 tot en met 10 spelers gespeeld kan worden. 
Het spel plaatst de spelers in de schoenen van de bewoners 
van een vulkanisch eiland. Er zijn 5 verschillende perso-
nages waarmee er gespeeld kan worden: de burgemeester, 
de houthakker, de landbouwer, de visser en de gids (fig. 1). 
Hun doel is om een weerbare gemeenschap uit te bouwen. 
Een weerbare gemeenschap is gedefinieerd als een ge-
meenschap die zowel in staat is om zijn families te onder-
houden (eten, water en beschutting voorzien) als snel en 
verstandig te reageren wanneer ze geconfronteerd wordt 
met de gevaren waaraan ze wordt blootgesteld. 

Figuur 1  De bewoners van het vulkanische eiland: de burgemeester, de 

houthakker, de landbouwer, de visser en de gids. 

Elke spelronde stelt één jaar voor. In het begin van elk jaar, 
krijgt elke speler een inkomen waarmee hij zijn families 
kan onderhouden en kan investeren in hun verdere ont-
plooiing. Nieuwe infrastructuur (hutten, huizen en wegen) 
kan gebouwd worden volgens de aangeduide woonplaatsen 
en wegen op het spelbord (zie fig. 2 op volgende bladzijde). 
De beroepsactiviteit van de personages speelt ook een rol. 
De visser zal zijn families verder moeten ontplooien langs-
heen de kust (blauwe stippen), de landbouwer in de velden 
(gele stippen) en de houthakker in het woud (groene stip-
pen). De burgemeester en de gids kunnen hun families in 
eender welke zone vestigen aangezien hun beroep niet aan 
één bepaalde locatie gebonden is. 

Gevaren kunnen het eiland op elk moment treffen. Om het 
willekeurige karakter van het voorkomen van deze gevaren 
te illustreren, stelt de spelleider op een alarmklok een geva-
rentijd in tussen 5 en 15 minuten. Wanneer deze rinkelt, zal 
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een gevaar het eiland treffen. Het kan gaan om een aard-
beving, tsunami, lavastroom of asneerslag. Wanneer er een 
gevaar plaatsgrijpt, wordt er een videofragment getoond 
die uitleg geeft over de oorzaak en het mechanisme van 
dit gevaar. Bovendien komt ook de impact ervan aan bod. 
Onder begeleiding van de spelleider bespreken de spelers 
de schade die het gevaar toebrengt op de hutten, huizen en 
wegen, de inkomens en de beschikbare natuurlijke bron-
nen. Vervolgens worden de getroffen hutten, huizen en 
wegen van het spelbord weggehaald. De getroffen families 
krijgen tijdens één spelronde geen inkomen meer. Getrof-
fen natuurlijke bronnen kunnen tijdens één spelronde niet 
meer gebruikt worden of worden naar een nieuwe plaats 
op het eiland verplaatst. Op deze manier visualiseren de 
spelers de gevolgen van complexe situaties zonder de echte 
gevolgen te moeten ondergaan.

Om zichzelf tegen gevaren te beschermen, kunnen de spe-
lers beschermingskaarten aankopen. Deze kaarten staan 
hen toe om 1) voedsel op te slaan of tenten te bekomen 
(OVERLEVING), 2) om getraind te worden in de omgang 
met de natuurlijke gevaren (VOORBEREIDING), of 3) de 
omstandigheden aan te passen (AANPASSING). Deze 
kaarten stellen hen in staat om hun gezinnen en/of in-
frastructuur te beschermen. Deze kaarten kunnen slechts 
gespeeld worden indien de kaart bestemd is voor een spe-
cifiek voorkomend gevaar. Bij het aankopen, kunnen de 
spelers kiezen om de kaarten enkel voor zichzelf of voor de 
hele samenleving te gebruiken. 

Na een minimum van 3 jaren kan het spel gestopt worden. 
Er wordt, door het berekenen van een weerbaarheidsin-
dex, gekeken welke speler de meest weerbare gemeen-

schap opgebouwd heeft. De index houdt o.a. rekening met 
het aantal in leven zijnde gezinnen, het aantal woningen 
met toegang tot waterputten en markten, het aantal be-
schermingskaarten enz. Op basis van deze uitslag volgt 
er een gesprek om te kijken welke strategieën tot de beste 
resultaten leiden. 

voor Wie is Het spel bedoeld?
Er zijn twee belangrijke doelgroepen waarmee dit spel ge-
peeld kan worden. Enerzijds leerlingen zodat ze beter de 
oorzaken begrijpen van de natuurrampen waarmee ze in 
de media geconfronteerd worden. Anderzijds zijn er de 
plaatselijke burgers, wetenschappers en beleidsmakers van 
risicogebieden (Fig. 4). Het doel hier is om met hen het 
gesprek aan te gaan zodat ze zicht krijgen op de verschil-
lende strategieën om zich te beschermen tegen de gevaren.

HazaGora, leuk en effectief!
Hazagora werd al uitvoerig en succesvol getest met beide 
doelgroepen. Aan de hand van de observaties van de meest 
voorkomende spelstrategieën, de reacties van de spelers tij-
dens het spel en de antwoorden van de spelers op een vra-
genlijst die ze vóór en na het spel moesten invullen, ana-
lyseerden de onderzoekers de belangrijkste leerresultaten 
van dit bordspel.

Het spel wordt door de spelers als een effectief en leuk leer-
middel gezien. Belgische spelers gaven aan veel bijgeleerd 
te hebben over de fysische processen van de gevaren en 

Figuur 2  Het eiland is ingedeeld in drie zones (fig. 2): de kustzone, de 

landbouwvelden en het woud waar mogelijke woonplaatsen en 

wegen aangeduid zijn. Waterputten en markten zijn over het ei-

land verspreid.

Figuur 3  Ontwikkeling van de personages op het spelbord. Ze kunnen 

hutten (één ronde schijf ) of huizen (twee ronde schijven) bou-

wen waarin respectievelijk één en twee gezinnen kunnen wonen. 

De gezinnen van een personage hebben vrije toegang tot water 

via een waterput en tot voedsel via een markt indien hun hutten 

of huizen via een weg ermee verbonden zijn.
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hun gevolgen. Daarentegen wezen de Afrikaanse spelers 
op het nut van het spel om de verschillende beschermings-
strategieën te bespreken. Er kan geconcludeerd worden dat 
de kennis en het inzicht van de spelers over geologische 
gevaren verbeteren.

Het spel werd daarenboven ook bekroond met twee prij-
zen: een onderscheiding van de “Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten” 
(KVAB) voor wetenschapscommunicatie, en een beurs van 
Innoviris “Later word ik… Marie Curie of Einstein!” om het 
spel verder te ontwikkelen en jongeren voor wetenschap-
pen te sensibiliseren.

Hazagora kan gratis uitgeleend worden bij de Vrije Univer-
siteit Brussel (http://www.wtnschp.be/project/hazagora/). 
Het spel bestaat in het Nederlands, het Frans en het Engels 
en er is een uitgebreide handleiding voorhanden. Indien 
u zelf het spelmateriaal wilt ontwikkelen kan er een PDF-
versie aangevraagd worden (gelieve een email te sturen 
naar Sophie Mossoux: smossoux@vub.ac.be). Uitgebrei-
dere informatie over Hazagora en de onderzoeksresultaten 
staan uitgeschreven in de paper ‘Hazagora: will you sur-
vive the next disaster?- A serious game to raise awareness 
about geohazards and disaster risk reduction.”, die gratis 
te raadplegen is op http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.
net/16/135/2016/nhess-16-135-2016.pdf.

Wij wensen jullie in ieder geval veel spelplezier!

referentielijst

 – Boyle, E. A., MacArthur, E. W., Connolly, T. M., Hainey, T., Manea, 

M., Kärki, A., and van Rosmalen, P.: A narrative literature review 

of games, animations and simulations to teach research methods 

and statistics, Comput. Educ., 74, 1–14, doi:10.1016/j.compe-

du.2014.01.004, 2014.

 – Castella, J., Trung, T. and Boissau, S.: Participatory simulation of 

land-use changes in the Northern mountains of Vietnam: the com-

bined use of an agent-based model, a role-playing game, and a Geo-

graphic Infromation System, Ecol. Soc., 10, 27, available at: http://

www.ecologyandsociety.org/vol10/iss1/art27/ (last access: 20 Janu-

ary 2015), 2005.

 – Dieleman, H. and Huisingh, D.: Games by which to learn and teach 

about sustainable development: exploring the relevance of games 

and experiential learning for sustainability, J. Clean. Prod., 14, 837–

847, doi:10.1016/j.jclepro.2005.11.031, 2006.

 – Lamarque, P., Artaux, A., Barnaud, C., Dobremez, L., Nettier, B., and 

Lavorel, S.: Taking into account farmers’ decision making to map 

fine-scale land management adaptation to climate and socio-eco-

nomic scenarios, Landsc. Urban Plan., 119, 147–157, doi:10.1016/j.

landurbplan.2013.07.012, 2013.

 – Mossoux, S., Delcamp, A., Poppe, S., Michellier, C., Canters, F., and 

Kervyn, M.: Hazagora: will you survive the next disaster? – A se-

rious game to raise awareness about geohazards and disaster risk 

reduction, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 16, 135-147, doi:10.5194/

nhess-16-135-2016, 2016. http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.

net/16/135/2016/nhess-16-135-2016.pdf 

Figuur 4  Spelsessie georganiseerd met Comorese burgers. 
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Bezoek de haven met het 
Provinciaal Havencentrum 
Lillo!
Haven in LandscHappen
Haven in Landschappen neemt je mee langs de verschillende landschappen in de haven van 
Antwerpen in het kader van de lessen aardrijkskunde. Daarbij komt ondermeer de werking van een 
sluis, de dokken en een containerterminal aan bod. De excursie dekt hierbij heel wat punten uit het 
leerplan voor aardrijkskunde in de eerste graad secundair onderwijs.

Het pakket voorziet een volledige excursiebundel met een voorbereiding in de klas, werkbladen 
tijdens de uitstap en een naverwerking die je na inschrijving kunt downloaden. Je ontvangt 
hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.

aanbod voor studenten LerarenopLeiding
Voor studenten die een lerarenopleiding volgen, combineren we in een specifieke excursie 
de economisch-geografische kijk op de haven met een studie van de havenlandschappen.

Daarnaast kunnen we op vraag van de groep ook de nadruk leggen op de technische 
aspecten in een haven of op de voedingsproducten die via de haven van Antwerpen hun 
eindbestemming bereiken.

praktiscH
• Prijs: 6 euro per leerling met een minimum van 120 euro per groep voor gids 

en bedrijfsbezoeken (begeleiders gratis), exclusief busvervoer 

• Vertrek en aankomstplaats:  
Havencentrum Lillo, Scheldelaan 444 - Haven 621, 2040 Antwerpen 

• Wanneer: elke werkdag tussen 8.30 en 17 uur 

•  Excursie mogelijk in twee talen: Nederlands en Frans 

• Na inschrijving krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee  
je de werk bladen kunt downloaden via www.havencentrum.be.

Havencentrum lilo
Scheldelaan 444, Haven 621, 2040 Antwerpen
T 03 569 90 12, F 03 569 90 39, reservatie@havencentrum.be
www.havencentrum.be, ww.facebook.com/havencentrum




