
Evaluatie ‘NoCredit, GameOver’ 

 

Het spel was boeiend uitgewerkt, passend binnen de huidige jongerencultuur (a.d.h.v. I-pad, google+ 

profiel met fictief personage…) en liet toe op een actieve manier ‘live’ kennis te maken met 

verschillende instanties (VDAB, OCMW, CM,...). Deze organisaties waren vooraf op de hoogte 

gebracht en ‘speelden’ het spel mee. Af en toe bleek een medewerker wel wat minder goed gebrieft 

te zijn. Tijdens het spel kreeg je meteen feedback van de spelbegeleiding op de stappen die je zet via 

de I-pad. De tijd om te spelen was wat beperkt om contact te nemen met alle beschikbare instanties, 

dat was jammer. 

De nabespreking was voor heel wat deelnemers een ‘eye-opener’. Zo trapten sommige jongeren in 

de val om een lening aan te gaan om hun schulden te dempen, gingen ze in op malafide voorstellen 

(drugs smokkelen,…) om aan geld te geraken en werden geconfronteerd met de gevolgen, de 

spelbegeleider wees hen op hun acties en de gevolgen daarvan.Toch bleef de bespreking wat te 

oppervlakkig en kon het interactiever. Er was geen tijd om met de verschillende groepjes ervaringen 

uit te wisselen, dat had verrijkend kunnen zijn.  

De studenten gaven aan dat ze het een tof initiatief vonden, maar dat het doel en de waarde van het 

spel op het moment zelf minder duidelijk was. De ervaringen vanuit dit spel zouden volgens hen 

meer beklijven als dit tijdens of aan het eind van het studententraject had plaatsgevonden, 

bijvoorbeeld nadat ze de getuigenissen van mensen in kansarmoede hadden gehoord. Wegens 

organisatorische redenen kon dat nu niet en werd het spel gespeeld een maand voor het traject. 

 

Besluit: 

Zinvol, boeiend spel, op maat van jongeren, met heel wat kansen om drempels in de samenleving 

aan den lijve te ondervinden, maar enkel echt waardevol als het past in een traject waarin 

kansarmoede breder en diepgaander wordt behandeld. ‘Los’ daarvan schiet het een groot deel aan 

het doel voorbij. 


