
Het SIERspel

Demonstratie voor docenten
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Klik hier om in te loggen.

Hiermee kunt u overschakelen op de Engelstalige versie.

Hier vindt u informatie voor docenten.
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Hier kunnen de spelers/leerlingen informatie vinden.



Vul hier de naam van de wereld in (gelijk aan
de licentienaam). Dit is voor de spelleider en

de spelers/landen dezelfde naam.

Selecteer hier uw rol in het spel. De docent 
kiest "Spelleider" en logt als eerste in.

De spelleider en de spelers/landen
hebben ieder een uniek wachtwoord.
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Voor het starten van een nieuw spel kiest de 
docent het spelniveau, het aantal landen en

de speltaal (zie de docentenhandleiding).



De docent kan kiezen om importtarieven als
beleidsinstrument toe te staan, en met ingang 

van welke spelperiode dat het geval is.
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De docent kiest of er een timer op het scherm 
van de spelers verschijnt waarmee de 

resterende tijd voor elke spelronde te zien is.
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De docent kiest of de lonen in de private sector 
door de spelers aangepast kunnen worden.

Als hier voor "Nee" wordt gekozen, zullen de 
private lonen volledig worden geïndexeerd met 

de inflatie van de vorige spelronde.
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Kiest u hier voor "Ja", dan zal de 
doorrekening automatisch starten zodra alle 

landen hun beleid hebben verstuurd.
Als hier voor "Nee" gekozen wordt, zal de 

docent zelf elke spelronde bij "Opties tijdens
het spel" de doorrekening moeten starten.
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De docent kiest hier het niveau van de goud-
en deviezenreserves waarmee elk land in de 

eerste spelronde start.
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De docent kiest of spelers de grafieken kunnen zien waarin de 
verandering van de verschillende onderdelen van de politieke

steun en de ontwikkelingen op de goederenmarkt zichtbaar zijn, al 
dan niet met tekstuele uitleg bij de grafiek van de goederenmarkt. 

Klik op "Initialiseer" om het spel aan te maken. 10



Na het inloggen kunnen de 
docent en leerlingen

diverse aspecten van de 
beginpositie bestuderen.
Zoals de politieke steun....
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het gevoerde beleid
in alle landen...
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economische kengetallen
over bijvoorbeeld de 
productiefactoren...
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en bijvoorbeeld een overzicht van 
de internationale kengetallen.
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Onder dit tabblad vindt u de 
informatie van de afzonderlijke

tabbladen onder elkaar in één tabel.



Als de docent ervoor gekozen
heeft om een timer te gebruiken, 

kan hier de gewenste tijd per 
spelronde worden ingesteld. Deze
tijd kan in elke spelronde worden

aangepast.
Klik na het invullen van het 

gewenste aantal minuten op 'Set'.
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Door te klikken op de Play-knop 
wordt de timer aangezet...

... en begint hier de tijd per seconde af te lopen. Dit is op het 
scherm van elke speler te zien. In de laatste 10 seconden wordt
dit in rood weergegeven. Nadat de tijd verlopen is gebeurt er 
niets, de docent kan de spelers die nog geen beleid hebben
verstuurd aansporen dat te doen, of handmatig de volgende

periode laten doorrekenen (zie uitleg op latere sheet).



Om beleidsmaatregelen in te voeren, 
gaan spelers naar het tabblad 'Beleid'

De spelers zijn de regering van hun land 
en hebben deze economische

beleidsinstrumenten waarmee ze 
proberen hun politieke steun te

maximaliseren. 
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Hier voeren de spelers de gewenste
beleidsveranderingen in. Ze kunnen
dat met de -/+ knop doen of door 

direct een getal in te vullen.
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Om te voorkomen dat de beleidsinstrumenten
onverantwoord worden ingezet, moeten de 

spelers zekere grenzen respecteren. De 
beleidsaanpassingen zijn daarom per 

spelronde begrensd. 
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Als een land klaar is moet het gewenste
beleid worden verstuurd met deze knop. 
Zolang de volgende spelronde nog niet

wordt doorgerekend kan opnieuw beleid
worden verstuurd, het eerder verstuurde

beleid wordt daarmee overschreven.
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Land 1 heeft het beleid
verstuurd, de andere

landen nog niet.
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Vanaf periode 3 
kunnen spelers
importtarieven

gebruiken (of vanaf
een andere periode

als de docent dat
anders ingesteld

heeft).

Importtarieven kunnen
niet negatief zijn, daarom
is er een ondergrens van 

0% zolang er geen
tarieven zijn. Als er in het 
verleden importtarieven
zijn ingesteld, zal deze

ondergrens zich
aanpassen aan dat het 
feitelijke tarief en de 

door de docent 
ingestelde ondergrens.
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Tijdens het spel kan de docent indien nodig ingrijpen.

Als een land geen beleid heeft ingestuurd, maar de docent wil toch
doorgaan met het spel, dan kan de docent een nieuwe periode starten

door op deze knop te drukken.
Merk op: als de docent bij het aanmaken van een spel heeft gekozen voor

handmatig doorrekenen naar een volgende periode, dan wordt de 
volgende periode altijd gestart door het indrukken van deze knop.
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Als na doorrekenen van het beleid blijkt dat een land zich vergist heeft bij
het invoeren van beleid, kan de docent in uitzonderlijke gevallen ervoor

kiezen om de laatste spelronde terug te draaien.
Deze optie kan ook worden gebruikt om een spelronde te oefenen en het 

spel daarna terug te zetten naar de startsituatie.
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Deze opties kunnen tijdens het spel
worden aangepast.

Scroll daarna naar beneden om op 
'Opslaan' te klikken (zie volgende sheet)...

Deze opties kunnen tijdens het spel worden
aangepast.

Scroll daarna naar beneden om op 'Opslaan' 
te klikken (zie volgende sheet)...
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... vergeet niet op deze knop te drukken!

Deze opties kunnen tijdens het spel worden
aangepast, scroll daarna naar beneden...
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Op dit tabblad zijn de wachtwoorden van alle landen zichtbaar
waarmee de spelers kunnen inloggen.
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Een nieuwe
spelperiode is 

begonnen. De data van 
eerdere periodes

blijven beschikbaar en
kunnen via dit venster
worden opgevraagd.

De leerlingen kunnen
de economische

gevolgen van hun
beleid bestuderen. 

Land 1 heeft de 
hoogste politieke steun

in deze periode....

... maar de goud- en
deviezenreserves van 
dit land zijn wel fors

afgenomen.
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Als een land negatieve goud-
en deviezenreserves heeft,
verschijnt verschijnt deze

mededeling op het scherm: 
het land krijgt een 'rode 

kaart'.
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Zolang een land 
negatieve goud- en

deviezenreserves heeft, 
is dit vakje rood 

gekleurd...

... en wordt de negatieve waarde van die reserves 
in rood weergegeven.

De docent overhandigt aan de spelers van dit land 
een rode kaart met daarop de beleidsmaatregelen

die dat land moet gaan uitvoeren.
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Via deze optie kan het 
historische overzicht
van elk land worden

opgevraagd.

Via het tabblad 'Historie' kunnen
historische overzichten worden

bekeken, in dit geval de 
ontwikkeling van de politieke
steun van land 1 over de tijd.
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Via het tabblad
'Download' kunnen
de data van het spel
worden gedownload

als Excel-bestand.
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Downloaden via dit
tabblad resulteert in data 
weergegeven in één tabel

voor elke spelronde.

Downloaden via dit
tabblad resulteert in 
data weergegeven in 

één tabel voor elk land.
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Via het tabblad
'Grafieken' kunnen

spelers en spelleider
voor alle landen en

spelperiodes de 
grafieken zien (als de 

docent dit heeft
toegestaan).

Via dit tabblad is de grafiek te zien
die weergeeft in welke mate de 

politieke steun is veranderd en hoe 
de verschillende aspecten daaraan

hebben bijgedragen.
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De rode staaf is de 
optelsom van de 

groene, blauwe en
gele staaf.

De blauwe staaf laat zien dat de politieke
steun is gedaald met 0,13 omdat de 

werkloosheid gelijk is aan 2,60%.

De gele staaf laat zien dat de politieke
steun met bijna 0,25 is gestegen omdat

de inflatie dicht bij 0% ligt.

De groene staaf laat zien dat de politieke steun
met 0,10 is gestegen omdat de consumptie van 

goederen en diensten is toegenomen.
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Via dit tabblad is de grafiek te zien
die de geaggregeerde vraagcurve

en de geaggregeerde aanbodcurve
weergeeft in de huidige periode en
in de vorige periode. Deze grafiek

kan worden gebruikt om de 
belangrijkste economische

ontwikkelingen te analyseren.
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Aan de grafiek is ook een systeem
gekoppeld dat de ontwikkelingen op de 
productmarkt uitlegt aan de hand van 

de verschuivingen van de vraag- en
aanbodlijnen. Ook de hoofdoorzaak van 

deze verschuivingen wordt vermeld.
De spelleider kan deze optie ook

uitzetten (zie eerdere sheet).
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Na analyse van de economische situatie
in het eigen land (en in andere landen), 
de grafieken en de historische context, 
kan het beleid voor de volgende ronde 

worden bepaald.
De beleidscirkel is daarmee rond.
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U kunt uitloggen door op het pijltje omlaag
te klikken en vervolgens op 'Logout'.

Op ieder moment kunnen de docent en
leerlingen weer inloggen en verder gaan

met het spel.
De spelgegevens blijven bewaard zolang er 

voor deze wereld geen nieuw spel wordt
aangemaakt.
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Bent u geïnteresseerd geraakt om het SIERspel te spelen?
Of wilt u het spel enkele weken 'hands-on' uitproberen?

Wij helpen u graag verder.

Via de contactpagina kunt u de contactinformatie vinden
en een formulier om een licentie aan te vragen


