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Op de dag dat het Jeugdjournaal aandacht 

besteedde aan de escaperoom voor leer-

lingen, deed een groepje leerkrachten van 

De Paradijsvogel in Ypenburg mee aan een 

try-out van de HCO escaperoom. Na een uur 

puzzelen wist het team de code te kraken. 

Fleur van Arkel, medeontwikkelaar: ’Het con-

cept sloeg aan, de leraren waren enthousiast. 

Sommigen fantaseerden al hoe ze dit soort op-

drachten in de klas kunnen doen. De feedback 

van de leraren gaf ons ook aanknopingspunten 

om de escaperoom verder te finetunen.’

Bierviltje

Het idee voor Escape the classroom ontstond 

in 2015 bij twee biologiedocenten van het 

Segbroek College: Joris Koot en Anne de Groot. 

Anne vertelt: ‘We liepen al met een idee 

rond toen we tijdens een personeelsuitje een 

escaperoom bezochten. We hebben dezelfde 

dag nog aan de bar puzzels bedacht die we op 

bierviltjes schreven. Een half jaar later gaven 

we een workshop op een congres voor bio-

logiedocenten. Die waren direct enthousiast.’  

De eerste “kamer” die de docenten hebben 

bedacht, is bedoeld voor de eindexamen-

leerlingen 5 havo en 6 vwo. Anne legt uit: ‘Ons 

doel is een soort meesterproef, gebaseerd op 

eindexamen opdrachten. Het is alsof je samen 

een proefwerk doet en met elkaar een 10 moet 

halen. In groepjes gaan de leerlingen aan het 

werk. Ze moeten samen elke vraag oplossen, 

anders kom je de kamer niet uit. Je kunt niets 

overslaan, dus alle leerstof komt aan bod. 

De tijdsdruk en spelvorm werken goed, daar 

worden leerlingen echt fanatiek van. Zelfs als 

de bel gaat, willen ze doorgaan.’ Naast de 

motivatie en betrokkenheid ziet de biologie-

docente andere voordelen. Anne: ‘We zien ook 

op welke opdrachten leerlingen vastlopen. Dan 

weten wij welke lesstof nog aandacht nodig 

heeft. Je kunt een escaperoom trouwens ook 

goed inzetten als een starter of kennismaking 

met nieuwe lesstof.’ 

Escape the Classroom  

De biologiedocenten deelden hun ervaringen 

met collega’s en konden rekenen op veel be-

langstelling voor hun onderwijs innovatie. Ze 

geven regelmatig workshops en hebben Escape 

the Classroom opgericht, een platform waar 

leraren ideeën op kunnen doen voor puzzels 

en materiaal vinden om zelf escaperooms te 

bouwen. Anne: ‘Bij de start was onze droom 

dat ooit elke leerling één keer in zijn schooltijd 

een escaperoom zou hebben gespeeld. 

We hebben aan meer dan 1200 docenten 

workshops gegeven. Bij de actie begin oktober 

hebben zo’n 10.000 leerlingen meegespeeld. 

We zijn op weg onze droom te realiseren.’

Teambuilding

Om het didactisch concept ook in het PO 

onderwijs gevolg te geven, heeft een groepje 

collega’s van het HCO een escaperoom ontwik-

keld voor lerarenteams. Initiatiefnemer 

Marjolein Wennekers: ‘Ik had een les van Joris 

en Anne bijgewoond en was erg geïnspireerd. 

Samen met collega´s hebben we daarom zelf 

een escaperoom bedacht, speciaal voor leraren 

in het PO. Enerzijds als activiteit voor team-

building, anderzijds om leraren te inspireren 

dit idee zelf te gebruiken.’ 

Wat leren teams van een escaperoom erva-

ring? Fleur van Arkel: ‘We willen vooral dat 

leerkrachten enthousiast worden en samen lol 

hebben. Ze komen dingen tegen uit de dage-

lijkse onderwijspraktijk, dus het is herkenbaar 

voor ze. Dat maakt deze ervaring anders dan 

het bezoeken van een bestaande escaperoom. 

In een groepje met 5 of 6 collega´s moeten ze 

onder tijdsdruk opdrachten oplossen. Ze leren 

meer over zichzelf en elkaar. Tegelijkertijd 

hopen we dat ze geïnspireerd raken om 

elementen in hun eigen lessen te verwerken.’ 

21e eeuwse vaardigheden

Wat is het succes van escaperooms? 

Marjolein: ‘Het gaat om samenwerken, 

out of the box denken, het past binnen het 

denken over 21e eeuwse vaardigheden, er 

zitten elementen in van spanning en tijdsdruk 

en je traint oplossingsvaardigheden.’ Anne: 

‘Je hoeft leerlingen totaal niet te motiveren. 

Wij vinden het zelf superleuk om nieuwe 

dingen te ontwikkelen. Als je het concept 

eenmaal doorhebt en van puzzels bedenken 

houdt, kun je er zo mee aan de slag. Voor elk 

onderwerp is een escaperoom te bedenken. 

Het enige wat je nodig hebt, is creativiteit en 

wat handige materialen.’ 

Begin oktober deden 100 middelbare scholen mee aan Escape the Classroom. 

De leerlingen probeerden zo snel mogelijk te ontsnappen uit een biologieles. 

Met deze actie haalden zij het Jeugdjournaal. In samenwerking met de initiatiefnemers 

van Escape the Classroom ontwikkelde het HCO intussen in het diepste geheim een eigen 

formule, speciaal voor lerarenteams in het PO.

‘Met 
spanning 

samen zoeken 
naar de 
sleutel’

Samen met je team een escaperoom 

ervaring opdoen? Dat kan! Bijvoorbeeld als 

onderdeel van een studiedag of verbeter-

traject! Maar ook als losse teambuilding-

activiteit. Kijk voor meer informatie op 

www.hco.nl/escaperoom.


