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HANDLEIDING 
DREMPELKWARTET  
Aantal deelnemers: 12-14 
Nodige tijd: 1-1.5 uur (inclusief bespreking)

Het kwartetspel is een kaartspel waarin je zoveel mogelijk kwar-
tetten moet verzamelen en waarbij je werkt aan diversiteit.

De kaarten worden geschud en onder de spelers verdeeld. Het is 
hierbij mogelijk dat sommige spelers meer kaarten ontvangen 
dan andere (ongelijke startpositie in het leven noemen we dat). 
Een willekeurige speler begin door aan een andere speler een 
kaart te vragen waarvan hij/zij minstens 1 kaart bezit. 

Dit gebeurd als volgt:  speler 1 (Mathias) vraagt aan speler 2: 
(Femke) heb jij Abdo?  Als Femke antwoord dat ze Abdo bezit dan 
moet ze het kaartje met Abdo erop afgeven. Indien Femke het 
kaartje niet bezit dan mag ze aan een volgende speler om een 
kaartje vragen. 

De speler die een nieuwe kaart weet te bemachtigen leest de kaart 
luidop voor en vraagt hierna verder. Het is toegestaan als als 
afleiding een andere kaart te vragen dan de kaart die je zelf nodig 
hebt maar dat kost je wel een beurt.  Het is dus belangrijk om 
tijdens het spel te onthouden wie welke kaart bezit. 
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Indien je als speler een kwartet hebt dan lees je alle kaartjes 
luidop voor. Onder elk kaartje staat een vraag. Met deze vaag ga 
je naar de as willen/kunnen. Je bespreekt samen met de rest van 
de groep in welke mate jullie aan deze drempel of tool willen en 
kunnen werken.  

Het spel bevat ook 2 blanco kwartetten. Deze kan je zelf invullen 
naar gelang de diversiteit binnen jou eenheid/ context.  Hebben 
jullie veel leden met een roma- achtergrond dan voeg je er gewoon 
dit kwartet aan toe. Zitten er bij jullie geen vluchtelingenkinderen 
in de scouts dan kan je dit kwartet vervangen door een ander 
kwartet. 

Het spel eindigt als geen enkele speler nog kaarten in zijn/haar 
hand heeft. De speler met de meeste kwartetten is de winnaar van 
het spel en daarnaast hebben we op een leuke manier toch de tijd 
genomen om diversiteit te bespreken. 

Nadat jullie alle kaartjes op de as willen/ kunnen gelegd hebben, 
nemen jullie een foto van jullie samen met de as en sturen deze 
door naar diversiteit@fos.be

Op het eind van het spel neem je de kaartjes actieplan per tak. Je 
vult op deze kaartjes de concrete acties in die je dit jaar nog met jou 
eenheid zou willen verwezenlijken.  
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