
Cel-bordspel  
 

Introductie 

Wij hebben ervoor gekozen om een bordspel te maken over de cel. Het doel van dit spel 

is om spelenderwijs kennis op te doen over de cel en over de verschillende onderdelen in de cel. 

Het is geschikt voor biologielessen op de middelbare school en het focust zich met name op de 

bovenbouw, omdat er enige voorkennis van de cel voor nodig is. We hebben gekozen voor “de 

cel” als onderwerp, omdat er veel aspecten aan een cel zitten. De functies van de verschillende 

organellen zijn niet altijd vanzelfsprekend en bij dit onderwerp komt veel jargon aan bod. Omdat 

dit verwarrend kan zijn voor middelbare scholieren is dit spel een goed hulpmiddel om de 

opgedane kennis te herhalen. Het creëert duidelijkheid over de cel en het is een leuke manier 

van leren. Het spel kan gespeeld worden met 2-6 spelers en het spel wordt multilatural gespeeld: 

de spelers spelen tegen elkaar.  

 

Uitleg van het bord  

Het complete bord bestaat uit één grote cel, zie de figuur hieronder. Die cel is opgedeeld 

in 6 categorieën, aangegeven door verschillende kleuren. Deze categorieën zijn onderdelen van 

de cel: de celkern (rood), de ribosoom (oranje), de mitochondriën (geel), het cytoskelet (groen), 

het cytoplasma (blauw), en het golgi systeem (paars). Per categorie zijn er 6 vakjes; 2 neutrale 

vakjes, 2 vakjes waarbij je een kennisvraag moet beantwoorden aangeven door een vraagteken 

en 2 vakjes waarbij de spelen een doe-vraag moet beantwoorden aangegeven door een 

uitroepteken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hoe werkt het spel?  

Degene die het hoogste aantal ogen op de dobbelsteen gooit mag beginnen. Daarna 

gooien de spelers elke beurt met de dobbelsteen. Hun pion mogen ze hetzelfde aantal vakjes 

verzetten als het nummer dat gegooid is. Als ze op een vakje staan met een vraagteken dan 

moeten ze een kennisvraag beantwoorden van de stapel met kenniskaarten in de specifieke kleur 

waar ze in staan op dat moment. Bij een vakje met een uitroepteken moet er een doe-vraag van 

de juiste kleur beantwoord worden. Een neutraal vakje betekent dat ze geen vraag hoeven te 

beantwoorden. De vraag op de kaartjes wordt gesteld door de speler links van degene die aan 

de beurt is, het antwoord staat ook aangegeven op het kaartje. Een goed antwoord levert twee 

ATP punten op. Bij sommige opdrachten kunnen spelers 3 ATP punten verdienen, dit staat 

aangegeven op het kaartje.Daarnaast staat bij de vraag aangeven wanneer spelers gebruik 

mogen maken van het bronnenboekje met extra informatie. Gedurende het spel worden de 6 

verschillende fases van het spel doorlopen. Zodra één persoon over de finish is wordt de ronde 

afgemaakt, zodat iedereen even vaak aan de beurt is gekomen. De speler die daarna de meeste 

ATP punten heeft, wint het spel.   

Het spel kan moeilijker gemaakt worden door de meerkeuzevragen op de kennis kaartjes 

te veranderen in open vragen. In dit geval wordt de vraag gesteld zonder het geven van de 

mogelijke antwoorden en moet de betreffende speler de vraag uit zijn of haar hoofd 

beantwoorden. Bij deze vraag kan de speler 3 ATP verdienen in plaats van de 2 ATP als de speler 

kiest om de vraag zonder meerkeuze antwoorden te beantwoorden. 

 

 

 

Attributen 

De attributen die er gebruikt worden tijdens het spel zijn allereerst de pionnen. De 6 

verschillende pionnen hebben de vorm van cellen. Verder zijn er de blokjes ATP die de speler 

kan verdienen. De ATP blokjes zijn in de vorm van bliksemschichten, omdat ze energie 

voorstellen. Ook zijn er voor de verschillende doe-opdrachten attributen nodig. Allereerst is er 

pen en papier nodig, dit in niet inbegrepen bij het spel. Wat wel bij het spel wordt inbegrepen is 

een bronnenboekje. Hierin staat informatie die handig kan zijn bij de verschillende doe-

opdrachten, zoals bijvoorbeeld een translatietabel en de glucosedissimilatie. De verschillende 

opdrachten staan op verschillende kaartjes. Zo zijn er kennis-kaartjes met kennisvragen, en doe-

kaartjes met doe-vragen. De doe-kaarten en de kennis-kaarten zijn beide verdeeld in de 6 

verschillende categorieën door middel van kleur. Als laatste is er een dobbelsteen inbegrepen die 

gebruikt wordt om te kijken hoeveel vakjes je vooruit mag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voorbeeld kennisvraag kaartje     Voorbeeld doe-vraag kaartje 

 

 

 
ATP punt in de vorm van een bliksemschicht 

 

  



Uitleg van keuzes  

We hebben ervoor gekozen om een enorme cel als ondergrond op het bordspel te doen, 

omdat dat direct duidelijk maakt dat het spel over cellen gaat. We hebben ervoor gekozen de 

verschillende categorieën in de cel verschillende kleuren te geven zodat het duidelijk is in welke 

categorie de pion staat. In de verschillende fasen van de cel kan goed gezien worden wat er 

gebeurt in dit deel van de cel en hoe dat eruit ziet. De kennis-kaartjes zitten in het spel om kennis 

te testen en te herhalen. De doe-kaartjes zitten erin zodat de spelers zelf verschillende dingen 

kunnen uitproberen met betrekking op de cel.  

 

 

Vragen per categorie 

Per categorie hebben wij aantal voorbeeldvragen voor de kennis-kaartjes en doe-kaartjes 

bedacht. Het uiteindelijke spel bevat meer vragen dan hier weergegeven.  

  

Celkern (rode kaartjes) 
Kennisvragen: 

● Organismen zonder celkern worden ook wel prokaryoot genoemd. Noem vier andere 

organellen uit eukaryoten (organismen met celkern) die prokaryote organismen niet 

hebben. 

één ATP per correct antwoord: 

lysosomen, mitochondriën, ER, golgi-apparaat, bladgroenkorrels, 

sarcoplasmatisch reticulum 

● Wat is chromatine? 

A. De bouwstof van chromosomen 

B. De bouwstof van histonen 

C. Het bouwmateriaal van de poriën in de celkern 

● Welke van de drie onderstaande “bewerkingen” aan RNA moeten gedaan worden 

alvorens het de cel kan verlaten? 

A. Er moet een poly-A-staart aan vastgezet worden 

B. Er komt een cap op het begin 

C. Er moet splicing plaatsvinden 

D. Alle bovenstaande antwoorden 

● In de celkern vindt RNA “splicing” plaats. Welke van onderstaande gedeelten RNA 

codeert voor een eiwit? 

A. Een intron 

B. Een exon 

C. Een codon 

● Eiwitten die aan DNA binden, zoals DNA-polymerasen, bestaan vaak uit veel histidine-

aminozuren. Hoe komt dat? Bekijk de chemische structuur van histidine in het 

bronnenboekje. 

○ Histidine lijkt een beetje op adenosine en bindt goed met thymine-nucleotiden 

○ Histidine bindt makkelijk aan histonen en kan dus goed helpen om het DNA te 

laten ontvouwen 

○ Histidine is erg positief en bindt het negatieve fosfaat in de DNA-backbone 



 

Doe-opdrachten: 

● Het volgende stuk DNA wordt afgeschreven door RNA polymerase. Wat is het 

resulterende RNA-product? 

5’-AAACGTCGT-3’ coding strand 

3’-TTTGCAGCA-5’ template strand 

Antwoord: AAACGUCGU 

● Een coding strand van een stuk DNA bestaat uit de volgende nucleotiden: 5’-
CGAACCGA-3’ Schrijf de volgorde van de template strand van 3’ naar 5’ op.  

Antwoord: 3’-GCTTGGCT-5’ 
 
 

Ribosomen (oranje kaartjes) 
Kennisvragen: 

● Hoe heet het omzetten van RNA tot eiwit? 

A. Translatie 

B. Transactie 

C. Transcriptie 
● Wat is de functie van ribosomen? 

A. Transport van stoffen binnen de cel 

B. Eiwitsynthese door translatie 

C. ATP productie door middel van aërobe dissimilatie 

● Waar kun je ribosomen in de cel vinden 

A. Het ER en het cytoplasma 

B. Het ER en het Golgi systeem 

C. Alleen in het cytoplasma 
● Met welk aminozuur begint elk eiwit? 

A. Methionine  

B. Alanine  

C. Tyrosine 
● Welke base komt alleen voor in RNA 

A. Cytosine 
B. Adenine 
C. Uracil 
 

Doe-opdrachten: 
● Hieronder heb je de goede aminozuurketen, vind de mutatie in het RNA en schrijf het 

triplet hiervan op. Gebruik bij deze opdracht het bronnenboekje. 
o MKLFWLLFTIGFCWAQYSSNTQQGRTSIVHLFEWRWVDIALECERYLAPK 
o augaaacuguuuuggcugcuguuuaccauuggcuuuugcugagcgcaguauagcagcaacacccag

cagggccgcaccagcauugugcaucuguuugaauggcgcuggguggauauugcgcuggaaugcgaa
cgcuaucuggcgccgaaa 

o puntentelling: 
- correcte translatie 
- correcte mutatie gevonden 
- correcte mutatie aangegeven als triplet 

  



● Hieronder heb je de goede RNA-keten, vind de mutatie in de aminozuurketen. Gebruik 
bij deze opdracht het bronnenboekje. 

o AUGAAGGUGAAGAAGCUGGUGGUGGUGAGCAUGCUGAGCAGCAUCGCCU
UCGUGCUGAUGCUGCUGAACUUCCCCUUCCCCGGCCUGCCCGACUACCU
GAAGAUCGACUUCAGCGACGUGCCCGCCAUCAUCGCCAUCCUGAUCUAC
GGC 

o MKVKKLVVVSMLSSIAFVLMLLNFPFPGLPDYLKIDLSDVPAIIAILIYG 
o puntentelling: 

- correcte translatie 
- correcte mutatie gevonden 
- correcte mutatie aangegeven als triplet 

 
 

Mitochondriën (gele kaartjes) 
Kennisvragen: 

● Welk proces zorgt voor de verzuring van je spieren? 

A. Anaërobe dissimilatie 

B. Aërobe dissimilatie 

C. Anabole dissimilatie 

● Waarin slaat de cel energie op? 

A. ADP 

B. AMP 

C. ATP 

● Hoeveel elektronen zijn er nodig om een ATP molecuul te maken met ATPase? 

A. 2 elektronen 

B. 3 elektronen 

C. 4 elektronen 

● Na welk proces vindt anaërobe dissimilatie plaats? 

A. Glycolyse 

B. Citroenzuurcyclus 

C. Oxidatieve fosforylering  

● Wat heb je niet nodig voor alleen de oxidatieve fosforylering? 

A. Verschil in electronen over het inwendig membraan 

B. Eiwitten 

C. Pyruvaat 

 

Doe-opdrachten: 

• Hoeveel moleculen ATP worden er netto gemaakt bij de afbraak van twee glucose 
moleculen via anaërobe dissimilatie? Maak eventueel gebruik van het bronnenboekje. 

- Totaal 3 ATP te verdienen, 1 ATP per goede stap: 
i. totale som bruto ATP 
ii. Totale som gebruikte ATP 
iii. Totale som netto ATP 

● Schrijf de netto reactie van de verbranding van suiker op. Maak eventueel gebruik van 
het bronnenboekje. 

- Totaal 3 ATP te verdienen, 1 ATP per goede stap: 
i. correcte moleculen 
ii. correcte ratio aangegeven 
iii. correcte notatie 



● Teken ATP en benoem de onderdelen. Maak eventueel gebruik van het bronnenboekje. 
- Totaal 3 ATP te verdienen, 1 ATP per goede stap: 

i. correcte benaming onderdelen 
ii. correcte volgorde 
iii. correcte aantallen van onderdelen 

 
 
Cytoskelet (groene kaartjes) 
Kennisvragen: 
 

● Cellen hebben hun stevigheid te danken aan lange, filamenteuze eiwitpolymeren. 
Polymeren opgebouwd uit welke van onderstaande eiwitten zijn het meest voorkomend 
binnen de menselijke cellen? 

A. Myosine en actine 

B. Actine en tubuline 

C. Tubuline en myosine 

● Het cytoskelet heeft meerdere functies, waaronder bij de celdeling. Wat is de rol van de 

microtubuli bij de celdeling? 

A. Het uit elkaar trekken van de chromosomen 

B. De cel uit elkaar duwen zodat er een breuk ontstaat en de cel in tweeën wordt 

gedeeld 

C. Zorgen dat motoreiwitten zoals kinesine zich kunnen verplaatsen naar de 

plekken waar zij nodig zijn om kracht te leveren 

● Rigor mortis (doodsstijfheid) is een verschijnsel dat zorgt dat dieren snel na het 

overlijden stijf aanvoelen. Dit komt door de werking van actine- en myosinefilamenten. 

Waarom treedt dit verschijnsel op? 

A. Het kost ATP om myosine te laten bewegen. Dode mensen maken geen ATP 

aan, dus de spieren trekken niet meer samen en worden stijf 

B. Het kost ATP om actine vast te laten hechten aan myosine. Dode mensen 

maken geen ATP aan, dus de spieren kunnen niet meer verslappen en worden 

stijf 

C. Het kost ATP om actine los te laten van myosine. Dode mensen maken 

geen ATP aan, dus de spieren kunnen niet meer verslappen en worden stijf 

● Microtubuli worden constant opgebouwd en afgebroken. Welk effect heeft dit op het 

cytoskelet? 

A. Het zorgt ervoor dat het cytoskelet sterk en flexibel wordt 

B. Het zorgt ervoor dat het cytoskelet flexibel wordt 

C. Het zorgt ervoor dat het cytoskelet zich kan bewegen  

● Wat is géén functie van microfilamenten? 
A. beweging 
B. vorm geven aan een cel 
C. apoptose 

 
  



Doe-opdrachten: 
 

● Welke kleur geeft actine aan in de volgende afbeelding: 
Antwoord: rood   

● Welke kleur geeft tubuline aan in de volgende afbeelding:  
Antwoord: groen 

 
 
Cytoplasma (blauwe kaartjes) 
Kennisvragen: 
  

● Wat maakt het verschil tussen een eukaryote cel en een prokaryote cel? 
A. Een eukaryote cel bevat wel een celkern en een prokaryote cel bevat geen 

een celkern 
B. Een eukaryote cel heeft een celwand en een prokaryote cel heeft geen celwand 
C. Er is geen verschil  

● In een cel bevinden zich verschillende structuren met verschillende functies. Hoe heten 
deze structuren? 

A. Eiwitten 
B. Organellen 
C. Bacteriën 

● Passief transport kost geen energie en kan op twee manieren plaatsvinden; door diffusie 
en osmose. Wat is het verschil tussen osmose en diffusie? 

A. Bij diffusie gaat alleen opgeloste stof ongehinderd door het membraan en bij 
osmose gaan opgeloste stof en het oplosmiddel ongehinderd door het 
membraan. 

B. Bij diffusie gaat alleen opgeloste stof ongehinderd door het membraan en bij 
osmose gaat alleen het oplosmiddel ongehinderd door het membraan 

C. Bij diffusie gaat opgeloste stof en oplosmiddel ongehinderd door het 
membraan en bij osmose gaat alleen het oplosmiddel ongehinderd door 
het membraan. 

● De hydrofobe kop van een fosfolipidemolecuul … 
A. Ligt aan de binnenkant van de dubbele fosfolipidenlaag van het 

celmembraan 
B. Ligt aan de buitenkant van de dubbele fosfolipidenlaag van het celmembraan 
C. Wordt het liefst door watermoleculen omgeven  

● Waar dient een flagel voor? 
A. Een flagel is een blaasje waarin de cel afvalstoffen opslaat 
B. De cel gebruikt een flagel om zich voort te bewegen 
C. Een flagel is het organel dat voedingsstoffen opneemt voor de cel 

  
 Doe-opdrachten: 
 

● Teken schematisch de structuur van een celmembraan  
Tip: Een fosfolipide heeft een hydrofobe kop en een hydrofiele staart. 

● Benoem de organellen die op het bord te zien zijn. 
Per goed antwoord één ATP-molecuul. 

  
  



Golgi-systeem (paarse kaartjes) 
Kennisvragen: 
 

● Vul de volgende zin in. Het Golgi-systeem komt voor in … cellen 
A.      Eukaryote 
B.      Prokaryote 
C.      Alle soorten  

● Hoe wordt de importkant van het Golgi-systeem ook wel genoemd? 
A.      Trans-zijde 
B.    Cis-zijde 
C.      Semi-zijde  

● Het Golgi-systeem vormt de eerstvolgende schakel in de eiwitsynthese na … 
A.     Het RNA-molecuul 
B.      Het ribosoom 
C.      Het Endoplasmatisch reticulum 

● Het proces waarbij membranen van blaasjes gevuld met eiwitten samensmelten met het  
celmembraan en de eiwitten buiten de cel vrijkomen, heet … ? 

A. Exocytose 
B. Fagocytose 
C. Endocytose 

● Soms maakt het Golgi-systeem een lysosoom vrij. Wat is de functie van een lysosoom? 
A. Een lysosoom is een kunstmatig gesynthetiseerd deeltje dat bestaat uit een door 

een membraan omgeven inhoud 
B. Een lysosoom bevat enzymen die afvalstoffen binnen de cel afbreken tot 

nieuwe bruikbare stoffen 
C. Een lysosoom is een blaasje gevuld met lucht waardoor de cel kan ademen 

 
Doe-opdrachten: 

● Woordzoeker.  
Te vinden woorden: Cis, Trans, Eiwit, Lysosoom, Exocytose, Synthese. 

 
De woordzoeker, één mogelijke optie. Meerdere soorten kunnen uiteindelijk gemaakt worden. In 
dit voorbeeld zijn de woorden aangegeven in hoofdletters, dikgedrukt.  
 



 
● Teken schematisch het verloop van exocytose. (3ATP voor goede weergave (1ATP per 

stap)) 
Tips (per tip één ATP-molecuul minder):  

1. blaasje komt aan bij celwand 
2. membranen versmelten 
3. stoffen komen vrij buiten de celmembraan 

 
 


