
Educatief bordspel om jongeren bewust te maken 
rond duurzaamheidsthema’s

Save our planet

OMSCHRIJVING
De wereldbevolking stijgt jaar na jaar. Grondstoffen worden 
steeds schaarser. Het gebruik van fossiele grondstoffen 
zoals olie en gas moeten we dus dringend afbouwen. 
Kunnen we de fossiele grondstoffen in producten 
vervangen door biomassa?
Het bordspel “Save our Planet” is tactisch en educatief 
tegelijk. Het test de kennis van de leerlingen door middel 
van 83 verschillende meerkeuzevragen. Weet jij trouwens 
hoeveel voedsel wordt verspild, welk Europees land 
de grootste ecologische voetafdruk per inwoner heeft 
of hoeveel water je verbruikt tijdens een douche van 5 
minuten?
Het spel wordt best voorafgegaan door een kant-en-klare-
leermodule van 2 lesuren.

DOELGROEP - 3de graad secundair onderwijs 
- hoger onderwijs  

DUUR 2 uur – 2,5 uur

BEGELEIDING door leerkracht

PERIODE permanent beschikbaar 

GROEP max. 24 personen 

PRIJS gratis te lenen 

EXTRA

-tijdig reserveren (6 spellen 
beschikbaar per centrum) 

-digitale leermodule beschikbaar
-ook te reserveren via  
mos@west-vlaanderen.be  
050 40 32 83

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek  
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
051 27 55 57 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Save our planet
Hogeschool VIVES heeft binnen het Europees project 
BioBoost een educatief bordspel en leermodule ontwikkeld 
voor leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs.

Binnen het project BioBoost wordt ingezet op de bewust-
wording bij jongeren rond thema’s zoals duurzame 
voedselproductie, klimaatopwarming, luchtvervuiling, grote 
bosbranden en de gigantische hoeveel plastic in de oceanen. 
We onderzoeken hoe we van fossiele grondstoffen (olie, kolen, 
gas,…) kunnen overschakelen naar een milieuvriendelijke 
en oneindige bron aan grondstoffen, namelijk biomassa. 
Dit noemen we de omschakeling naar een biogebaseerde 
economie. 

De jeugd van vandaag is onze toekomst, daarom werd beslist 
om een educatief spel “Save our Planet” te ontwikkelen dat 

best voorafgegaan wordt door een kant-en-klare- leermodule 
van 2 lesuren. Het bordspel is tactisch en educatief tegelijk. 
Het test de kennis van de leerlingen door middel van 83 
verschillende meerkeuzevragen. 

Het draagvlak rond duurzaamheid bij jongeren wordt steeds 
groter. De vele klimaatacties zijn hier zeker een voorbeeld 
van. Dit lespakket biedt de leerlingen een mogelijkheid 
om binnen de klascontext samen stil te staan bij actuele 
problemen. 

Praktisch
 • reserveer voldoende dozen - 1 speldoos volstaat voor  

2 tot 4 personen. 
 • Bij reservatie wordt de digitale leermodule doorgestuurd.


