
Scenario Just-in-time spel 

Onderstaand scenario is een basis voorstel. U krijgt vooral een zicht op hoeveel tijd 

u moet voorzien om het spel te spelen en te bespreken.  

Een simulatiespel neemt veel tijd in beslag. Afhankelijk van de grootte van de groep 

moet u toch minstens op 3 uur tellen (nabespreking inbegrepen). Het effect van het 

spel is groter als u het inschakelt in een ruimer kader. U kan het spel dan inzetten 

bij de start van bijvoorbeeld een cursus/training of lessenreeks. In de latere sessies 

kan u dan steeds terugkomen op ervaringen uit het spel. U kan het spel ook 

inzetten aan het slot van een cursus/training of lessenreeks. In de nabespreking kan 

u dan linken leggen met wat u voordien heeft behandeld. 

00:00  Verwelkoming van de deelnemers. Korte inleiding over de 

doelstellingen van het spel (waarom spelen we een spel?). 

00:15  Speluitleg1 

00:35  Spelronde 1 (1ste bestelling) 

00:45 Checken of alle bestellingen bij BLOK NV zijn afgehandeld en in de 

vrachtwagen geladen. Belsignaal. Levering van grondstoffen kan 

gebeuren bij de toeleveranciers. De klant plaatst bestelling 2. 

00:55 Belsignaal. Grondstoffen leveren bij de toeleveranciers en 

tempelonderdelen bij CHINATEMP NV. Bestelling 3 plaatsen. Neem even 

de tijd om met de deelnemers te bekijken of alles goed verloopt. 

Belangrijk is dat de deelnemers de formulieren en boekhouding correct 

invullen.  

01:05 Spelen volgende spelrondes 

02:00 Nabespreking2 van het spel  

 Elk bedrijf berekent hoeveel ze tijdens het spelen hebben 

verdiend. 

 Elk bedrijf brengt verslag uit van hun bedrijfsstrategieën, 

waarom ze bepaalde beslissingen hebben genomen en welke 

gevolgen dit had voor hun bedrijf en/of relatie met andere 

bedrijven. Zo krijgen alle deelnemers een goed zicht op wat er 

tijdens het spel is gebeurd, ook bij de andere bedrijven. 

                                       
1 20’ speluitleg is nodig voor een ervaren spelbegeleider. Begeleidt u het spel voor de eerste 

keer dan moet u toch rekenen op 30’. 
2 De nabespreking vult u in op basis van de doelstellingen die u wil bereiken met het spel. 

Hier staan enkel de algemene elementen opgesomd die standaard aan bod komen in de 

nabespreking. 



 De beslissingen die genomen werden in het spel worden 

gekoppeld aan de realiteit. 

03.00  Afronden van de spelsessie. 


