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Uitleg escaperoom 

 

Doel 
Bij het spelen van dit toffe spel gaan de leerlingen de uitdaging met 

elkaar aan om door een goede samenwerking als eerste de ruimte te 

kunnen verlaten. Dit kan alleen als de het goede antwoord op de 

vraag weten. Wie het eerst dé vraag weet & het antwoord 

(codewoord), heeft gewonnen. 

Spelers 
Dit spel is met een X aantal spelers te spelen. Zelf maak ik van mijn 

25 leerlingen vijf groepjes met elk 5 spelers. Zijn er meer leerlingen, 

dan kan je meer groepjes maken. Zoveel groepjes als er zijn, zoveel 

materiaal moet je ook klaar hebben liggen. Dus elke opdracht zoveel 

keer als dat er opdrachten zijn. En zo ook zoveel ‘setjes’ beloningen. 

Beloning 
Heeft de groep de opdracht goed, dan ontvangen zij een stokje waar 

enkele letters op staan. Na 10 opdrachten is het setje compleet. Als 

de stokjes op de goede volgorde worden gelegd ontstaat er een 

vraag. (Zie pagina 5 met foto- voorbeeld.) 

Escape 
Het antwoord op de vraag is het codewoord om uit de ruimte te 

komen. Zoals ik het spel met mijn klas speel is de vraag: ‘Wie is de 

oudste leraar van de school?’ maar uiteraard kan je zelf ook een vraag 

bedenken.   
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Voorbereiding 

 

Opdrachten 
Zorg dat er voor elk groepje een set van 10 opdrachten gereed ligt. 

Heb je vijf groepjes? Dan maak je 5 setjes. Heeft de groep de 

opdracht goed? Dan ontvangen ze van jou de volgende opdracht.  

Antwoorden 
Weet wat de antwoorden zijn of houd ze achter de hand. De 

opdracht wordt door de leerkracht beoordeeld.  

Beloningen 
Maak een setje van 10 ijslollystokjes, leg ze naast elkaar en schrijf 

daarop de vraag (zie pagina 5 voor foto). Houd de setjes van elkaar 

gescheiden en zet ze bv in aparte bekertjes. Zorg dat elke groep een 

‘eigen’ bekertje heeft waaruit zij hun beloning krijgen.  

De vraag 
Bedenk een vraag waar de spelers niet in één keer een antwoord op 

weten. Je kunt dezelfde vraag gebruiken als ik heb gedaan, maar een 

andere vraag is natuurlijk net zo goed! 

Escape 
Je kunt de ruimte afsluiten waar je het spel speelt. De eerste groep 

die het goed heeft mag de deur openen.   
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Beloning bij een goed antwoord 
 

- Per goed antwoord ontvangen de leerlingen of het 

groepje een stokje met letters erop. 

 

- Nadat alle opdrachten zijn ingevuld en de stokjes naast 

elkaar liggen komt er een vraag uit. (Zie foto) 

 

- Als het antwoord op deze vraag juist wordt beantwoord 

is de escaperoom voor hen geopend en is deze groep de 

puzzelmaster van de klas! 
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Opdracht 1 
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Opdracht 1 

 

Ontcijfer onderstaand  

morse-bericht 

 
_ _ .   . _ 

 

. . .   _ .   .   . _ . . 

 

_ . .   _ _ _   _ _ _   . _ . 

 

_ .   . _   . _   . _ . 

 

_ _ _  . _ _ .  _ . .   . _ .  . _ 

 

_ . _ .   . . . .   _ 

 

. . _ _ _ 
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Opdracht 2 

 

Schuif de blokken in elkaar. 

Welke afbeelding krijg je dan? 
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Opdracht 3 

 

Zoek de Hond tussen de panda’s! 
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Opdracht 4 

 

Om welk voertuig gaat het hier? 
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Opdracht 5 
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Opdracht 6 

 

Welke Bak IS Het eerste vol met water? 
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Opdracht 7 
 

Op welk nummer staat de rode auto geparkeerd? 
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Opdracht 8 
 

Waar moeten de pakketjes bezorgd worden? 

 

 

 

 

 

 

Wie bezorgt, bij wie en wat? Kies uit: 
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Opdracht 9 

 

Wat is de oplossing? 
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Opdracht 10 
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Antwoorden 

 
Opdracht Antwoord 

1 ‘Ga snel door naar opdracht 2’  

2 B 

3 Tip: ongeveer op de middenlijn en dan iets naar rechts.  

4 Onderzeeër  

5 Nummer 1, 2 en 7 

6 Bak 5 (tussen bak 5 en 2 zit de verbinding dicht)  

7 Nummer 87   

8 Nummer 12: Fam. Joosten, Trappedoelie, doos. 
Nummer 14: Fam. Smulders, Ricardo, zak. 

Nummer 16: Fam. De Boer, Pablo, mand. 
Nummer 18: Fam. Van Dam, Pedro, kist.  

9 Creatief  

10 
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Bronvermelding 

 
Opdracht Bron 

1 https://www.npr.org/2012/03/26/149389787/mysterious-
benedict-solve-a-puzzle-save-the-

world?t=1574261106921  

2 https://i.pinimg.com/originals/4c/4a/4e/4c4a4e3ca4eaa53be
b3fffa94eb6f9d7.jpg  

3 https://newsmonkey.be/zoek-de-panda-maar-dan-
omgekeerd-kan-jij-de-hond-vinden-tussen-al-de-pandas/  

4 https://groepsspellen.nl/droedels/  

5 https://nl.pinterest.com/pin/477451997995354760/?lp=tru
e  

6 https://picsdownloadz.com/puzzles/brain-teasers/which-
one-will-fill-up-first-confusing-brain-teasers-puzzle-with-
answer/  

7 http://www.squla.nl  

8 https://nl.pinterest.com/pin/647251777681080204/  

9 https://www.schoolsupport.nl/download/k%20als%20c_Pa

gina_1.jpg  

10 http://cache1.abcteach.com/documents/shamrock-
medium-grid-coloring-23967  
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