
Doel: Trek een kaart en laat je inspireren!

Wat heb je nodig?

• superheldendobbelsteen

• speelkaarten

• beschrijving superhelden

Hoe speel je het spel?

1. Gooi de dobbelsteen met superhelden.

2. Lees de beschrijving van de superheld.

3. Trek een kaart die bij de superheld past.

4. Lees de kaart en maak de actie concreet.

5. Voer de actie op korte termijn uit (vandaag of deze werkweek). 

Als je deze actie niet op korte termijn uit kunt voeren, trek dan een andere kaart.

Spelregels Superagent
(variant 1 speler)



Wanneer win je?

Je bent een Superagent als je op elk superheldenvak een fiche in jouw kleur hebt liggen! 

Wie de meeste fiches heeft verzameld aan het eind van het spel (een afgesproken aantal speelrondes) én minstens 

1 fiche op elk superheldenvak heeft liggen, is de Mega-superagent en heeft gewonnen!

Wat heb je nodig?

Gewone dobbelsteen, superheldendobbelsteen, pionnen, gekleurde fiches (zo veel kleuren als deelnemers), 

spelbord, speelkaarten en een beschrijving superhelden.

Hoe speel je het spel? 

Opwarmronde. Kies één van onderstaande vragen en geef om de beurt antwoord op de vraag: 

• Welke activiteit heb je de afgelopen periode ondernomen om geïnspireerd te worden of anderen te inspireren? 

• Op welke manier ben je de afgelopen week de verbinding aangegaan met een collega? 

• Geeft een voorbeeld van hoe een leerling je de afgelopen week heeft geïnspireerd.

Speelronde

1. De superheldenkaarten liggen blind op tafel. Zet je pion op Start. 

2. Kies een spelleider. Als spelleider speel je mee.

3. Spreek af hoe lang het spel duurt of hoe vaak elke speler aan de beurt komt.

4. Degene die het langst werkzaam is in deze groep mag beginnen. 

5. Als je aan de beurt bent, gooi je de gewone dobbelsteen. Kijk op welk vak je gekomen bent:

• Geel: lees de instructie en voer hem uit (gooi nog een keer, sla een beurt over etc.).

• Superheldenvak: Lees de beschrijving van de superheld voor als deze kleur voor het eerst wordt 

gegooid. Als je op een superheldenvak komt, pak je een kaart van de superheld met die kleur. 

• Zwart: gooi de superheldendobbelsteen. Lees de beschrijving van de superheld voor als deze kleur 

voor het eerst wordt gegooid. Trek een kaart die qua kleur bij de superheld hoort.  

6. Als je een superheldenkaart hebt getrokken lees je de kaart. Maak de actie concreet. Noteer je actie:

• Wat kan je vandaag of deze week uitvoeren? Wat moet je inplannen?

• Met wie moet je hier afspraken over maken?

• Op welke termijn is de actie afgerond?

Als je de actiekaart niet kunt uitvoeren, pas je. Je legt de kaart terug op de stapel en ontvangt geen fiche. 

7. Keuren je medespelers je actie goed? Dan mag je een fiche in jouw kleur op het vak van de betreffende 

superheld leggen.

8. De volgende speler is aan de beurt. 

De Superronde!

Eén speler gooit een kleur en pakt een kaartje van die superheld. De kaart wordt voorgelezen. Iedereen noteert zijn 

actie bij deze kaart. Bespreek met elkaar wie de beste actie heeft. Degene met de beste actie is de winnaar.

TIPS en spelvarianten

1. Maak een appgroepje aan met elkaar en plaats deze week een foto van je actie!!!

2. Zit je als team midden in een onderwijsvernieuwing? Richt de acties daar dan op.

3. Wil je als team meer verbinding met elkaar aangaan? Voer de acties dan samen met een collega uit.

Spelregels Superagent
(variant 2-6 spelers)


