
 
 
 
 

 
 NAAM:  
 

 
T003-Ga Nummer spel  

 
DOELEN :  
 

 
Ervaar dat processen gemakkelijker en met minder fouten gaan als ze worden 
gestandaardiseerd. 
 

 
BESCHRIJVING:  
 

  
1. Leg de regels uit:  
Elke speler krijgt een set kaarten (nummers 0  t/m 9) . De groep wordt 
onderverdeeld in kleine groepen met hetzelfde aantal spelers. De kaarten 
worden in de hand gehouden en niet op tafel gelegd.  
De trainer noemt een getal. Elke speler moet een nummer laten zien. Dit 
getal wordt opgeteld bij de getallen van de andere spelers in de groep. De 
som van alle getallen samen, moet het getal zijn dat de trainer heeft 
aangegeven.  
Tijdens het spel is er geen communicatie toegestaan EN alle kaarten 
moeten tegelijk worden getoond. Als het totaal correct is, wint de snelste 
groep. Tijd is ook belangrijk.  

  
2. Speel het spel: 
Elke groep brainstormt over de strategie die ze zullen volgen. Als elke 
groep klaar is, begint het spel.  

  
De trainer begint met eenvoudige opdrachten  

• Eenvoudig: noem een veelvoud van het aantal 
groepsdeelnemers .  (Voorbeeld : als er 3 personen in een groep 
zijn, vraag een 9 of 12)  

• In de volgende rondes maakt de trainer het moeilijker door het 
benoemen van hogere getallen of getallen die zijn niet deelbaar 
zijn door het aantal groepsleden.           

  
3. Evaluatie en discussie :  
Na een paar rondes kun je controleren welke groep de beste resultaten 
haalde.  
  
Vragen die je zou kunnen stellen zijn:  
- Wat is er gebeurd?           
- Hoe hebben jullie het ervaren?           
- Welke strategie hebben jullie gekozen?           
- Zijn er andere strategieën mogelijk?           
- Wat werkte wel, wat niet?           

  
4. Verbeteren en opnieuw spelen:  
Je kunt nog een rondje spelen, indien gewenst, zodat ze de nieuwe 
strategie uit kunnen proberen.  

  
Een goed bewezen strategie (niet vertellen, moeten ze zelf uitvinden):  

• Als de trainer een getal tussen 0 en 9 aangeeft: de eerste speler 
toont het aangegeven nummer, de andere zullen het getal 0 
tonen           

• Als het getal tussen 10 en 18 ligt: de eerste speler toont nummer 
9, de tweede de rest en de anderen tonen het nummer 0.      
 



 
 
 
 

 

    
• Als het nummer tussen 19 en 27 ligt: de eerste speler toont 

nummer 9, de tweede 9, de derde de rest en de anderen tonen 
het nummer 0.           

• Etc .           
  

5. Algemene evaluatie: 
Trek conclusies uit het spel met betrekking tot de LEAN- principes:  

• Principe 1: Wat is de waarde voor de klant?  

• Principe 3: Standaardisatie: als je goede afspraken over de strategie 
maakt en je doet dingen op een gestandaardiseerde manier dan is dit 
de meest effectieve aanpak, sneller en met minder fouten.  

 

 
TIJD:  
 

 
Voorbereidingstijd: 5 minuten 
Speeltijd: 5 minuten per ronde 
Evaluatie en discussie: 5 minuten per ronde  
Totale tijd per ronde: 15 minuten 
 

 
GROEP of 
INDIVIDUEEL:  
 

 
Groep: de groep zal worden verdeeld in groepen van drie studenten.  

 
MATERIAAL 
VOOR DOCENT:  
 

 
Uitleg van het spel 
Whiteboard, flip-over om de resultaten op te schrijven   

 
MATERIAAL 
VOOR STUDENT: 
 

 
Iedere speler ontvangt een set van 9 kaarten (nummers 0 tot 9), zie bijlage. 
  

 
OPSTELLING:  
 

 
De groepen zijn verspreid over de ruimte. Ze kunnen aan een tafel zitten, 
maar er kan ook worden gespeeld in een cirkel, zo lang als duidelijk is welke 
spelers een groep vormen. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 


