
DAG 5  

Debatvragen - Game on 

DEBATVRAAG 1 

Wat gebeurt in een game, kan een effect hebben op een vriendschap. 
ANTWOORDOPTIES 

⚡ Ja  

⚡ Nee 
 

EXTRA VRAGEN 

#1  Kan elke game je iets leren? Welke games kunnen je iets leren bv. een  andere taal, dingen 

verzorgen, creatief zijn ...? 

#2  Wat kan je leren in games? 

#3  In welke games leer je volgens jou niets? Ben je wel zeker dat je niets leert? 

 

DEBATVRAAG 2 

Liever betalen voor een game, dan een gratis game met in-app 

aankopen. 
ANTWOORDOPTIES 

⚡ Akkoord 

⚡ Niet akkoord 
 
Tip: Game-ontwikkelaars willen geld verdienen als ze hun spel op de markt brengen. Vroeger 

moest je altijd voor een game betalen, maar tegenwoordig zijn er heel wat gratis games. In zo'n 

games kan je dan dingen kopen zoals een skin of munten. Het gevaar van in-game aankopen is 

dat het vaak om kleine bedragen gaat. Maar als je die optelt, geef je vaak veel geld uit in zo'n game.  
 

EXTRA VRAGEN 

#1  Wat is een skin?  

#2  Wie heeft er al eens betaald voor een skin? Wie spaart liever en waarom?  

#3  Waarom is dat leuk? 

#4  Wie heeft er al eens geld uitgegeven in een spel? Hoeveel geld zou je maximum uitgeven aan je 

favoriete game?  



#5  Heb je al eens per ongeluk geld uitgegeven aan een spel?  Hoe kan je ervoor zorgen dat je niet 

per ongeluk geld uitgeeft? (herlaadkaarten) 

#6  Waarom kan je aankopen doen in een spel? (Soms is het gratis, maar dan proberen ze geld te 

verdienen door wat je in een spel koopt) 

 

DEBATVRAAG 3 

Het is oké als je een keer moeilijk kan stoppen met gamen. 
ANTWOORDOPTIES 

⚡ Klopt 

⚡ Klopt niet 
 

EXTRA VRAGEN 

#1  Waarom is het soms moeilijk om te stoppen (vrienden, spanning …)? 

#2  Wie heeft het al eens meegemaakt dat je moest stoppen als het etenstijd was? 

#3  Hoe kan je aan je ouders uitleggen dat je niet zomaar kan stoppen middenin een spel?  

(Vergelijking maken met een film: het is ook niet leuk als je net op een spannend moment moet stoppen 

met kijken) 

#4  Hoe kan je beter afspreken over het stoppen met gamen?  

#4  Hoeveel tijd op voorhand wil je een waarschuwing krijgen dat het tijd is om te weten van je 

ouders? Is dit afhankelijk van spel tot spel? Hoe lang duurt een bepaald spel (Among Us, Fortnite, 

Roblox ...)?  

#5  Wanneer voel je dat je te veel hebt gegamet? 

 

Quizvragen - Druk start om te spelen 

Vraag 1 
Digitale munten zoals V-bucks zijn ... 

Slechts één antwoord mogelijk 

A. enkel iets waard in een spel. 
B. enkel iets waard in de Google Play Store. 
C. enkel iets waard als je ze verkoopt. 
D. niets waard. 

 
   



Vraag 2 
Een skin is ... 

Slechts één antwoord mogelijk 
A. een digitale kleur. 
B. een digitaal dansje. 
C. een digitale outfit. 
D. een digitale munt. 

 

Vraag 3 
Welke game is het meest recent? 

Zet antwoorden in juiste volgorde 

A. Candy Crush 
B. Fall Guys 
C. Minecraft 
D. Fortnite 

 

Vraag 4 
Het favoriete sociale netwerk van gamers heet ... 

Slechts één antwoord mogelijk 

E. Snapchat 
F. TikTok 
G. Whatsapp 
H. Discord 

 

Vraag 5 
Een noob is ... 

Slechts één antwoord mogelijk 

A. een speler die zich altijd verstopt. 
B. een speler met weinig ervaring. 
C. een newbie. 
D. een speler met de mooiste skin. 

 
Vraag 6 

Steam is een website waar je ... 
Slechts één antwoord mogelijk 

E. skins kan kopen. 
F. consoles kan kopen. 
G. games kan kopen. 
H. digitale munten kan kopen. 

 
 


