
Doel van het spel
Dat is geen rocket science: 

je diploma halen en wel zo snel 

mogelijk.

Aantal spelers
3 tot 5, leeftijd van 16 tot 116.

Wat heb je nodig?
Een dobbelsteen (daar zijn ook 

handige gratis apps voor).

Voor elke speler 1 pion 

+ 1 extra pion (bijvoorbeeld

een muntstuk, sleutelhanger, 

theezakje). Incasserings- en 

doorzettingsvermogen.

Speeltijd
Gemiddeld 4 jaar en 9 maanden. 

Nee geintje: ongeveer 45 minuten.

Wie begint?
Degene met de meeste studiepunten begint. Is 

er geen sprake van studiepunten? Dan begint de 

oudste deelnemer.

Je bent aan de beurt
In elke beurt gooi je één keer met één dobbelsteen, 

tenzij anders vermeld. Het aantal ogen dat je gooit 

is het aantal stapjes dat je vooruit mag.

Je komt op een plaatje
Kom je op een plaatje, dan is er iets bijzonders aan de 

hand. Elk plaatje staat voor een situatie die je studie 

vertraagt of versnelt. De instructies bij de vakjes vind 

je naast het spel.

Wanneer heb je gewonnen?
Als je als eerste afstudeert, dus op vakje 41 ‘Finish’, 

bent.

Spelregels
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Het land van je buitenlandstage krijgt 

opeens weer code rood. Je moet een nieuwe 

bestemming zoeken. Pas als je 1 gooit, kun je 

verder.

Je hebt eindelijk die mail van Studielink 

geopend en nu blijkt dat je je niet voor 

dit studiejaar hebt ingeschreven.

Ga terug naar 0.

Je stage is alles waar je ooit van droomde 

en je hebt een afstudeerproject te pakken. 

Gooi meteen nog een keer.

Ongepaste grappen, spataderen van het 

koffiehalen en papercuts van het printen: je 

stage is een ramp. Ga terug naar 24.

Stiekem lever je al jaren Google translates 

in van oude ResearchGate-artikelen. Maar je 

komt ermee weg! Sluip naar 37.

Depressie? Burnout? Identiteitscrisis? In de 

zin van jouw leven ben jij op dit moment het 

lijdend voorwerp! Blijf 1 beurt in bed. 

Zo dichtbij maar toch zo ver weg: de eind-

streep. Faalangst is een bitch en je gaat voor 

perfectie. Blijf staan tot je 6 gooit.

Door een keuzevak mindfulness ben je totaal 

zen. In de volgende beurt hebben negatieve 

consequenties geen vat op je. 

Oeps, je hebt per ongeluk plagiaat gepleegd 

in je scriptie. Gooi nog een keer, bij 5 of hoger 

kom je ermee weg. Als je 4 of lager gooit, doe je 

niet meer mee. 

Gefeliciteerd! Je mag eindelijk je diploma 

in ontvangst nemen. Probeer nu ook ‘De weg 

naar sollicitatiesucces’, ‘De weg naar carrière-

succes’ en ‘De weg naar ouderschapssucces’!

Je begint aan je studie met een beperking. 

Trek van al je worpen 1 af.

Op de gouden vleugels der liefde surf je

momenteel je studie door.

De volgende beurt heb je een vrijstelling

voor negatieve consequenties.

Ay caramba! Je hebt de opleiding flink 

onderschat en in de eerste toetsweek ga 

je knock-out. Blijf staan tot je 6 gooit. Ga dan 

meteen met je ‘P’ door naar 12.

Easy breezy lemon squeezy! Je had mak-

kelijk naar de uni gekund, maar je doet een 

hbo’tje. Verdubbel je worp.

Jammer! Hard werk is niet altijd goed werk 

en nu heb je een negatief studieadvies aan je 

broek hangen. Begin weer bij 0..

De planeten zijn je goedgezind, alles  

valt op zijn plek en de rest van je leven 

ontvouwt zich als een metafysische route-

planner. Was iedereen maar zo’n doorslaand 

succes als jij. Je volgende negatieve conse-

quentie geef je aan een speler naar keuze.

De groepsopdracht loopt volledig uit de 

klauwen. Iedereen is leider maar niemand 

neemt beslissingen. Je mag pas weer gooien 

als al je medespelers je hebben ingehaald. Sta je 

al achteraan? Dan heb je deze keer geluk.

Omdat je zo goed kunt rennen, krijg je 

de topsportstatus en gaat de aanwezig-

heidsplicht niet voor jou op. Ga als een speer 

naar 32.

Vanwege een noodgeval in de familie moet 

je er even tussenuit. Sla 3 beurten over.

Och jee, helemaal vergeten dat het college-

geld wordt afgeschreven. Je leeft op blader-

deeg met currysaus tot je stufi binnenkomt. 

De speler rechts van je haalt iets te eten voor je, 

de rest speelt gewoon door.
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Betekenis van de vakjes


