
 -  Opdracht 11 - Slim ontsnappen 
 

Bouw:       Bovenbouw Looptijd:                        (max.) 4 weken 

ICT doel:  Online inspiratie en hulptekeningen gebruiken bij de 
  bouw van een Escape room.  

21st vaardigheid:  Samenwerken 

Tool:                   Tools voor creatieve technologie 

 

 
 

  

 Stappen                  Juf deed het zo  
1.  Doe ervaring op over het fenomeen Escape Room, door bijvoorbeeld 

een uitje te organiseren voor met je klas of met je collega’s naar een 
Escape Room. Maak een verslag van je onderzoek. Laat je leerlingen 

een vergelijkbaar verslag maken. 

 Op de website www.escaperoomsnederland.nl kun je een Escape Room bij jou 
in de buurt vinden. Er op het internet ook diverse filmpjes te vinden over 
bestaande escape rooms. 

Laat kinderen in het verslag beschrijven welke onderdelen er in de escape 
room zaten, wat ze moesten doen om het op te lossen en hoe moeilijk ze 

waren.  

2.  Vergelijk de resultaten van jou en je leerlingen en selecteer samen 

met de klas een thema voor jullie eigen escape room, en bedenk voor 
wie hij geschikt moet zijn (moeilijkheidsgraad) en welke soort 

onderdelen meegenomen gaan worden (codes, games, bouw-
elementen, puzzels, etc.)  

 Er zijn online veel how-to’s te vinden op forums zoals Quora. Zoek eerst uit wat 

haalbaar is, en experimenteer met verschillende onderdelen. De meeste zijn in 
het Engels - denk daaraan met je zoektermen. Op www.roomescapeartist.com 

zijn tips voor zowel makers als spelers te vinden. 

3.  Bouw samen met de leerlingen een escape room met alle elementen 
die jullie hebben bedacht. 

 www.realityisagame.com/archives/3109/tips-on-designing-room-escape-
games  

www.weekendnotes.com/make-your-own-escape-room  
www.fastcompany.com/elasticity/how-to-design-an-escape-room     

4.  Laat verschillende mensen de escape room ervaren (en verbeter). 
Zorg voor goede vastlegging van de stappen en het proces zodat het 
elders (met kleine aanpassingen) uitgevoerd kan worden. 

  Vastlegging kun je delegeren naar de leerlingen. Kijk naar bovenstaande links 
en probeer jouw escape room beter vast te leggen. Wat was voor jou niet 
duidelijk in bovenstaande beschrijvingen en wil je kunnen overbrengen.   

5.  Upload jouw uitwerking naar de ‘Cloud’ / gezamenlijke opslag    

   

 

Variaties (voor bijv. een andere bouw): Denk aan eenvoudigere elementen voor jongere leerlingen. 
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