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Synthesespel rond  
aardrijkskundige landschappen
Niveau

1ste graad

Wat

Een synthesespel van toeristische, industrie- en landbouwlandschappen. In het spel komen alle thema’s van de eerste graad 
aan bod in één lesuur.

Bron

Auteurs: Koen Boedt en Sarah Fache, studenten aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende.
Begeleidende lector: Christelle Snoeck.

Waar	te	gebruiken

Deze les kan gelinkt worden aan het VVKSO-leerplan 1e graad aardrijkskunde. Doordat het een herhaling is van de eerste 
graad is het synthesespel ook nuttig als inleiding in het eerste jaar van de tweede graad.

De behaalde eindtermnummers (ET): 1, 2, 4, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35 en 36.

De	les

Wat we hier tonen is een korte uitleg over de werking en enkele figuren van het spel. De volledige uitleg (leerkrachtenhand-
leiding), figuren en scenario’s vindt u op de VLA-website.

Het spel bestaat uit twee grote delen. Bij het eerste deel moeten leerlingen aardrijkskundige begrippen opgeven bij verschil-
lende foto’s. Hoe passender de begrippen, hoe meer punten de leerlingen kunnen scoren. Met deze punten kunnen ze in 
het tweede deel van het spel land opkopen voor toeristisch, industrie- of landbouwgebonden activiteiten. Onderhevig door 
enkele externe problemen kunnen de leerlingen van de plaatselijke bevolking kritiek of lof krijgen op de geplaatste activi-
teiten.

Voor de leerlingen in groepjes worden gedeeld, wordt er eerst een think-globalronde georganiseerd. De leerlingen krijgen 
acht afbeeldingen te zien. Het is de bedoeling dat elke leerling drie woorden opschrijft waaraan hij of zij denkt bij het 
zien van het beeld. Deze woorden moeten aardrijkskundige begrippen zijn. Woorden zoals koeien, wolken ... tellen dus 
niet mee! Woorden zoals plateau, cultuurlandschap ... dan weer wel.  Als elke leerling drie aardrijkskundige begrippen 
heeft genoteerd, overloopt de leerkracht de woorden. Wanneer andere leerlingen ook hetzelfde woord hebben, krijgen ze 
punten volgens het aantal andere leerlingen die hetzelfde woord heeft. Stel dat acht leerlingen het woord vlakte hebben 
opgeschreven dan krijgen alle acht leerlingen acht punten. De punten worden individueel bijgehouden, waardoor de ene 
leerling meer punten zal verzamelen dan de andere. Er worden acht foto’s getoond, na de acht foto’s en de puntenverde-
ling gaan de leerlingen in groepjes zitten voor het echt synthesespel. In de groepjes gooien de leerlingen hun individuele 
punten samen en wordt dit vermenigvuldigd met 1 000 000. Het getal dat een groepje dan bekomt is het startkapitaal 
voor het synthesespel.
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Het synthesespel is een soort Risk waarbij u de klas verdeelt in drie of zes eilandjes. Zorg ervoor, wanneer u met zes eiland-
jes werkt, dat u telkens twee eilandjes dichter bij elkaar plaatst. Zodat u op die manier drie grote groepen vormt. Aan elk 
eilandje nemen minimaal twee en maximaal vier leerlingen plaats. Elk eiland vertegenwoordigt dan één van de drie of zes 
groepen.

Het synthesespel kan gespeeld worden met drie tot maximaal 30 leerlingen. Deze leerlingen worden opgedeeld in drie of 
zes groepen. Elke groep wordt vertegenwoordiger van een bepaalde sector. De verschillende groepen worden hieronder 
opgedeeld:
•	  toeristische sector: parkwachters en hoteliers
•	  landbouw sector: veetelers en tuinbouwers
•	  industrie sector: basisindustriëlen en verwerkende industriëlen

De parkwachters kunnen recreatiedomeinen oprichten zoals pretparken, (tropische) waterparken, natuurreservaten… De 
hoteliers zijn verantwoordelijk voor het oprichten van hotels, vakantiedomeinen en campings. Binnen de landbouwsec-
tor zijn er de veetelers en tuinbouwers. Beide groepen hebben elk hun specialiteit en kunnen daarenboven nog kiezen 
om naast hun specialiteit ook aan akkerbouw te doen. Ook in de industriesector zijn er twee groepen. Ten eerste zijn 
er de verantwoordelijken van de basisindustrie. Zij kunnen de staalindustrie oprichten in al haar fases. Voor de tweede 
groep, de verantwoordelijken van de verwerkende industrie, is er de mogelijkheid om het staal van de basisindustrie te 
verwerken tot auto’s, schepen of vliegtuigen. De industriëlen kunnen, als zij een domein hebben dat grenst aan de kust, 
zelf een haven bouwen.

Er zijn verkoopronden waarbij de verschillende loten van het eiland verkocht worden. De verschillende groepen kunnen ko-
pen met de punten die ze verdienden in het eerste deel (de reeks foto’s met aardrijkskundige begrippen die ze benoemen). 
De leerlingen bestuderen de leerlingenfiche over het eiland Skan (zie figuur 5 op blz. 112). Meteen zien zij ook welk lot ze 
al in handen hebben.

Figuur 1 – 4 Enkele voorbeelden van de foto’s
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Figuur 5: Fiche van het eiland Skan

Tijdens de verkoopronden worden er telkens drie loten verkocht en één situatie uitgevoerd. Na elke ronde wordt er dan een 
think-globalronde ingevoerd zodat de leerlingen opnieuw de kans krijgen om wat geld bij elkaar te sprokkelen.

Het spel eindigt wanneer u dit wil, niet alle loten moeten daarom verkocht worden. Wel is het leuk om te eindigen met de 
verkoop van lot 30. Dit lot is een speciaal lot, want de leerlingen kunnen het volledig kopen of gedeeltelijk, afhankelijk van 
hoe kapitaalkrachtig een groepje is.

Tabel 1: Enkele voorbeelden van loten en hun prijs

lot 1 € 25 000 000

lot 2 € 45 000 000

lot 3 € 50 000 000

… …

lot 18 € 59 000 000

lot 19 € 60 000 000

lot 20 € 35 000 000

… …

Figuur 6: Enkele voorbeelden van ‘situaties’
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Tabel 7: Enkele voorbeelden van de evaluatie van de loten bij het einde van het spel

1

hoteliers € 5 000 000

basisindustriëlen € 2 000 000

veetelers € 0

parkwachters € 0

tuinbouwers € - 1 000 000

verwerkingsindustriëlen € - 4 000 000

2

hoteliers € 5 000 000

parkwachters € 2 000 000

verwerkingsindustriëlen € 0

tuinbouwers € 0

veetelers € - 1 000 000

basisindustriëlen € - 4 000 000

…

9

tuinbouwers € 5 000 000

veetelers € 2 000 000

parkwachters € 0

basisindustriëlen € 0

verwerkingsindustriëlen € - 1 000 000

hoteliers € - 4 000 000

10

tuinbouwers € 5 000 000

veetelers € 2 000 000

verwerkingsindustriëlen € 0

basisindustriëlen € 0

parkwachters € - 1 000 000

hoteliers € - 4 000 000

…




