
 

Het ‘Green Salon’ spel is gebouwd en ontwikkeld als onderdeel van het Europese project 'Future 
Skills & Sustainable Development in the Green Salon’.  

Centraal in dit project staat de overdracht van informatie over ideeen en kennis over duurzaamheid 
van scholen, werkgevers en werknemers in de kappersbranche. De doelstelling van het project is om 
inzicht te geven in duurzaamheid in de kapsalon.  

Het spel stelt u in staat om dit inzicht in duurzaamheid te verkrijgen door middel van een interactief 
(multiple-choice) online spel. De stellingen en keuzes zijn zorgvuldig geselecteerd om u de 
mogelijkheid te bieden om uw voortgang en kennis goed te volgen.   
 
U kunt dit spel spelen volgens de ‘point-and-click’ manier, oftewel, u klikt aan waar u mee wil starten 
en vervolgen, het spel leidt u steeds weer verder. U kunt alleen klikken op de objecten in de salon die 
zichtbaar opgloeien. Na het klikken op een opgloeiend deel krijgt u een vraag voorgeschoteld. In de 
antwoorden krijgt u waardevolle feedback die u in uw dagelijkse praktijk in kan zetten. Op basis van 
uw antwoorden op de vragen geeft het programma u gerichte feedback welke u later ook als rapport 
kunt downloaden.   

Een voorbeeldvraag: 
 
1 Waar moeten we afval kwijt zoals aluminium folie, kunstnagels en verpakkingen van manicure 
producten?  
 

 In afvalbakken met een zelfsluitend deksel voor plastics of gifstoffen  
 In een afvalbak voor groen afval met een zelfsluitend deksel 
 In een metalen afvalbak met een zelfsluitend deksel  
 In een gewone afvalbak welke elke drie uur vervangen wordt 

 
Als u het tweede antwoord heeft gekozen krijgt u deze feedback:  
 
Afvalbakken voor groen zijn niet ontworpen voor het afval van een manicure en deze kunnen ook niet 
worden gebruikt om ander afval te scheiden.  

 

Het Groene Salon Spel geeft u ook een score, lukt het u om een high score te krijgen in zo’n kort 

mogelijke tijd?!  

Als u meer informative wilt, neemt u dan alstublieft contact op met één van de partners via de 

website:  http://www.greensalon.eu/partners.html. We stellen prijs op alle feedback, laat ons weten 

wat u van het materiaal vindt!  

http://www.greensalon.eu/partners.html


Inloggen en registratie  

U kunt dit spel vinden op onze website: http://www.greensalon.eu/gaming.html. Wanneer u op de 

betreffende link klikt komt u bij het volgende scherm: :  

 

Wanneer u de taal wilt wijzigen kunt u klikken op de vlag van uw keuze. Het hele spel verandert dan 

in de door u gekozen taal.  

Als u feedback rapporten wilt lezen, zult u ergens gedurende het spel moeten registreren (of 

inloggen als u een terugkerende bezoeker bent). Maar dat hoeft niet direct -  

- Wanneer u terugkerende bezoeker bent kunt u uw naam en password invoeren en klikken op  

‘login’. De tekst van de login knop zal veranderen en aangeven dat u ingelogd bent.  

- Wanneer u de site voor het eerst bezoekt moet u als nieuwe bezoeker registreren, klik 

hiervoor op de ‘register’ knop.  

http://www.greensalon.eu/gaming.html


 

Voert u alstublieft alle gevraagde informatie in. Een e-mailadres kan slechts één maal gebruikt 

worden. Selecteert u alstublieft een wachtwoord wat anders is dan uw gebruikelijke wachtwoorden.  

 

Het spelen van het spel 

In de volgorde van uw keuze kunt u de vragen beantwoorden die bij de verschillende werkstations 

horen. Wanneer u alle vragen hebt beantwoord zal het spel u nieuwe opties aanbieden.  

Bijvoorbeeld, in het screenshot hieronder is de speler naar een workstation toegegaan en heeft daar 

een vraag gekozen over het gebruik van energie (u ziet de het opgloeiende gedeelte zichtbaar bij het 

stopcontact).  

 



NIet alle antwoorden zijn gelijk! Slechts één antwoord is 100 punten waard, alle andere antwoorden 

leveren minder op.  

U kunt kiezen uit vier opties. In de rechterbovenhek ziet u de tijd die tot dusver is verstreken en een 

portret dat laat zien hoe u het doet (het gezicht begint met een bedroefde blik en wordt vrolijker 

wanneer u meer punten scoort)! 

Wij wensen u een leuke en leerzame ervaring met dit spel!! 


