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Hét dilemma-spel voor leerlingen van
11 tot 14 jaar met een groen thema
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Hét dilemma-spel dat jongeren aanvankelijk op het verkeerde been zet om 
uiteindelijk tot zelfbewuste keuzes te komen rondom een ‘groen’ thema.

Al tijdens hun zoektocht ervaren ze hoe het is om hun eigen pad te 
bewandelen en dat ze een eigen mening mogen hebben.

Tijdens het spel bepaald de NME-Coach het WAAROM en het WAT, de 
leerling het HOE. De leerling wordt op die manier eigenaar van zijn of haar 
leerproces wat resulteert in intrinsieke motivatie, plezier, persoonlijke groei en 
betere resultaten. De NME-Coach en de klas vormen samen een team.

De Black Box bestaat uit drie lagen met elke laag drie vakken met 
opdrachtkaarten;

1e laag VERKENNING; met o.a. probleemstelling (dilemma)

2e laag VERDIEPING; waarom gaat het mij aan en verplaatsen in de ander 
(helicopterview)

3e laag VERWERKING; vanuit nieuwe inzichten mogelijk een nieuw dilemma 
ontstaan? 

Met moderne media en tools (dat appelleert aan de drie H’s; hoofd, hart, 
handen) ontdekken de jongeren wat bij hun hoort en wat bij de ander en hoe 
deze om te buigen tot een sociaal gemeenschappelijk doel dat met een groen 
thema zoals o.a. duurzaamheid en circulaire economie te maken heeft. Dit 
alles in hun eigen taal, context en vormgeving.

De 21st century skills van elke leerling wordt door de opdrachtkaarten uit de 
Black Box en door de begeleiding van de NME-Coach vergroot waardoor de 
nieuwsgierige houding van de leerling wordt gestimuleerd dat als basis dient 
voor een co-creative en (pro)actieve houding. 

Zelfvertrouwen, teamvaardigheden en een positieve mindset zijn tijdens dit 
spel belangrijker dan ooit.
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Voor de leerkracht:

- Burgerschap

- Vakoverstijgend

- Kosteloos

- Geen voorbereiding

- Procesgericht onderwijs

- NME-Coach begeleidt het project

- 21st century skills

- Ontlastend; Geeft invulling aan het curriculum, valt binnen de kerndoelen PO

- Het doorlopen van de 9 stappen kost ca. 6 uur in totaal
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