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SPEL-
REGELS

VAL-
KUILEN

Pionnen en spelers

Je kunt dit spel met meerdere mensen spelen, wij hebben 6 
pionnen (dus spelers) gemaakt. Wil je met meer mensen het 
spel spelen, dan wordt het wel druk… maar het kan! Maak er 
dan een extra pion bij.  
 

Spelregels en valkuilen

De spelers gooien om de beurt met de dobbelstenen. Wie 
hierbij het hoogste aantal punten gooit, mag hierna de eerste 
worp doen waarna hij/zij de pion evenveel als het gegooide 
aantal vakjes vooruit zet. Als je tijdens het spel 2 x 6 gooit 
mag je nog een keer spelen. 3 x dubbel 6 gooien betekent: 
naar de put (vakje 58).

Opdrachten

Pak steeds een opdracht als je op een ganzenvakje komt met 
het IkBenOffl ine logo.

De winnaar van het spel

Je wint als je als eerste bij het vakje 63 bent: Je moet daar 
precies uit komen. Gooi je teveel, dan tel je het teveel aantal 
punten (dus vakjes) terug op het bord en gaat dus weer 
achteruit. 

5 Daten met aandacht. Ga verder naar 12

Je hebt een leuke date. Gelukkig kijk je niet telkens op je 
smartphone! Je hebt de volle aandacht voor je date! 

19 Daten zonder aandacht. Een beurt overslaan

Je hebt een leuke date. Stom! Je kijkt telkens op je smart-
phone! Je date denkt dat je helemaal geen zin in hem/haar 
hebt en stapt op. 

31 ff offl ine

Je bent offl ine. Wacht tot de volgende speler je komt 
afl ossen. Neem even de tijd voor jezelf… ff offl ine, ff pauze! 

42 Betrapt! Terug naar 39

Je bent betrapt op spieken met je smartphone! Stom… 

52 Smartphone kwijt? Beurt overslaan

Ga zoeken! Waar heb je je smartphone gelaten? 

58 In de put: Geen bereik. Terug naar start

Wat? Geen bereik hier? Ga terug naar het begin en neem een 
andere provider! We promoten dan wel dat je ook offl ine bent, 
maar helemaal offl ine hoeft nu ook weer niet! Terug naar 
begin, terug naar start.

63 Gewonnen! 

Wow, je hebt het gehaald: gefeliciteerd! 
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OPDRACHTEN
1. Verslaafd? Wie ik? 

Verslaafd aan je smartphone? Hebben jullie als vrienden 
voldoende aandacht voor elkaar of zit die smartphone er elke 
keer tussen? Als dat gebeurt, hoe zou je dit onderling kunnen 
oplossen? 

2. Hoezo huiswerk?
Morgen moet je iets voor school af hebben. Maar je hebt net 
verkering en die stuurt jou de hele tijd berichten. Erg leuk, 
maar school gaat niet weg. Geef jezelf tips: hoe behoud je je 
verkering én haal je morgen een voldoende? 

3. Verliefd? 
Wat een stuk! Je bent helemaal verliefd! Je zwijmelt helemaal 
bij de foto! Maar… is degene die je op internet ziet echt? Hoe 
zou je erachter kunnen komen dat de foto klopt? Geef jezelf 
tips! 

4. Boos 
Je bent boos! Je checkt even je smartphone en leest een 
berichtje van een vriend-van-een-vriend. Bah, wat er over jou 
wordt gezegd is helemaal niet waar! Wat doe je? 

5. Followers 
Je hebt veel meer followers op jouw account dan de meeste 
vrienden van je. Een vriendin van je is jaloers! Wat vind je: 
onzin of heeft ze gelijk? 

6. Appen en auto
Je zit bij jouw moeder in de auto. Opeens zie je dat jouw 
moeder aan het appen is, terwijl ze stuurt. Hoe voel je je? 
Zeg je er iets van? 

7. Blootfoto
Jouw verkering wil het uitmaken, als jij niet een bloot-foto 
stuurt. “Dat doet iedereen”, lees je in het berichtje. Je wilt 
jouw verkering niet kwijt. Wat doe je? 

8. Treiteren
Jouw beste vriend wordt getreiterd. Hij mag niet in de klassen-
app (waar jij wel in zit en ook veel plezier in hebt). Wat doe je? 

9. Vergeten! 
Vergeten! Je bent op weg naar school en bent er over 10 
minuten. Je merkt dat je je smartphone bent vergeten. Ga je 
door of ga je terug? 

10. Ouders
Zitten jouw ouders weer op hun tablet! Je wilt hen iets laten 
zien, maar ze luisteren gewoon niet. Wat doe je?

    

11. Pesten
Op school hangt een lijst met anti pest regels. Jouw leerkracht 
vraagt je om aan volwassenen tips te geven om elkaar niet uit 
te schelden en te pesten, bijvoorbeeld op internet. Welke tips 
geef jij aan grote mensen om niet te pesten?  

12. Too much information 
In jouw app-groepen krijg je zóveel berichten dat je niet eens 
toekomt om alles te lezen. Hoe los je dat op? 

13. Thuis 
Jouw ouders willen afspreken dat er onder het eten niet 
iedereen met smartphones zit. Wat vind je daarvan? Hoe zou 
jij later jouw kinderen over smartphones willen opvoeden? 

14. Kwaad  
Je vriend of vriendin is kwaad omdat je niet meteen hebt 
gereageerd toen hij/zij een appje stuurde: en dat is al een 
half uur geleden (zegt-ie)! Hoe reageer je? 

15. Wie volg je? 
Wie volgt jou op internet? (Als je geen accounts hebt, neem 
dan de volgende opdracht.) Zijn dat vrienden, bekenden of 
juist onbekenden? Hoe kom je aan deze mensen? Geef 3 tips 
om alleen leuke mensen op jouw accounts te hebben? 

16. Gaming 
Game je? Zo ja: welke games speel je? (Zo nee: neem 
dan de volgende opdracht). Hoeveel tijd per dag game 
jij? Hoeveel mensen kom je tegen in jouw game: zijn dat 
vrienden, bekenden of juist onbekenden? Wat vind je leuk 
aan een game? 

17. Online imago 
Je opent een nieuw account. Het is dé kans om nieuwe foto’s 
online te zetten: hoe wil je dat anderen jou online zien? Wat 
laat je wel en wat laat je niet zien? Wat vind jij privé-foto’s? 

18. Geld
In een spelletje word je gevraagd te betalen, anders kun je 
niet verder met het spel. Het is best veel geld, maar het is wel 
een leuk spel! Wat doe je? 

19. Pesten
Jouw oudere zusje komt huilend thuis. Ze zit net op de 
middelbare school en wordt heel erg gepest. Met het hele 
gezin zitten jullie aan tafel en je wilt haar graag steun geven. 
Hoe zou je dit kunnen doen? 

20. Offl ine party 
Iemand uit je klas wil een offl ine verjaarsfeest organiseren. De 
reden is dat ze wil dat iedereen niet aldoor op z’n smartphone 
kijkt. Ze vraagt of je ook wil komen. Wat vind je van dit idee 
van haar? 

11 TOT 13 JAAR


