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Het project UNLOCK – Creativiteit door middel van 'game-based learning' in het hoger
onderwijs – richt zich op het toerusten van hogeronderwijsinstellingen zodat deze
escape room-spellen kunnen ontwerpen, opstellen en faciliteren binnen hun leertrahttps://doi.org/10.48528/am21-xy71
jecten,
om op die manier de creativiteit en andere ondernemersvaardigheden van
studenten in het hoger onderwijs te bevorderen.
Het project UNLOCK levert de context, het proces en de benodigde gereedschappen
aan op basis van een innovatieve leeraanpak die de ondernemersvaardigheden van
zowel studenten als docenten stimuleert, met de nadruk op het versterken van de
inzetbaarheid, creativiteit en nieuwe professionele trajecten.
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INLEIDING
Welkom in het Unlock-Handboek , een korte
handreiking die is bedoeld als toevoeging op de
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
MOOC. In dit Handboek nodigen wij je uit om de
belangrijkste leerpunten op het gebied van
Educatieve Escape Rooms te ontdekken. We gaan
in op hoe je EER's in een didactische context kunt
ontwerpen, opzetten en faciliteren.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Inleiding

WAAROM DIT HANDBOEK?
VERBAND TUSSEN MOOC & HANDBOEK
In het kader van het projecthttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
UNLOCK hebben wij de MOOC (Massive Open Online
Course) over Educatieve Escape Rooms gecreëerd. Om het leerproces te vergemakkelijken hebben we besloten om daarnaast het Handboek te ontwikkelen als samenvatting
van de belangrijkste leerpunten uit de MOOC. Het doel is het helpen van docenten bij
het opnieuw doornemen van wat ze in het MOOC geleerd hebben.
FOCUS VAN DE INHOUD
Het idee achter het Handboek is om de belangrijkste leerpunten uit elke module te
presenteren en die kennis samen te vatten zodat docenten deze opnieuw kunnen
doornemen. Het Handboek focust met name op de belangrijkste leerpunten, maar
presenteert daarnaast ook specialistische kennis en processen in makkelijk verteerbare vorm om richting te helpen geven aan het academische proces.
DOELGROEP
Het Handboek richt zich op een brede doelgroep. Het kan worden gebruikt als gids
voor MOOC-deelnemers, zodat deze de inhoud in korte, behapbare stukken kunnen
doornemen in plaats van zich op het hele traject te moeten toeleggen. Het Handboek
is ook geschikt voor gemeenschappen met interesse in het toepassen van meer
game-based benaderingen in didactische contexten.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu

5

Inleiding

HOE GEBRUIK JE HET HANDBOEK?
Voordat je aan de slag gaat, willen we graag nog wat informatie geven over het gebruik van het Handboek.
De modules in het Handboek hebben verschillende vormen. De ene module biedt
bijvoorbeeld citaten van deskundigen om een belangrijk leerpunt te benadrukken,
terwijl een volgende juist aan de hand van een casus laat zien hoe de leerpunten praktisch kunnen worden toegepast. Je komt ook puzzels tegen die je zelf op kunt lossen.
Deze dienen als inspiratie, en om het leertraject te 'gamificeren'. Elke module sluit af
met een reflectiemoment met vragen om je te bezinnen op de algemene en specifieke
inhoud in het hoofdstuk.
Daarnaast vind je op elke pagina een algemeen tekstvak (kleurloos) en een grijs tekstvak. Het grijze gedeelte bevat aanvullende informatie op het belangrijkste leerpunt in
de module. Hieronder een voorbeeld.

Kleurloos tekstvak - de
hoofdinhoud

Grijs tekstvak - de
belangrijkste punten

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Inleiding

EVEN VOORSTELLEN: JOUW BEGELEIDERS
Door het Handboek heen word je bijgestaan door drie personages uit de MOOC.
Hier zijn ze: Mo’Nique, Irvin en de Decaan. Alle drie zijn ze werkzaam bij een hogeronderwijsinstelling, namelijk de University of Learnovania.
Als ervaren deskundigen op het gebied van de gamification-aanpak zijn zij hier om
reflectievragen te stellen en je te helpen de belangrijkste leerpunten uit het Handboek
beter te onthouden.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Inleiding

TERMINOLOGIE
Om het lezen makkelijker te maken hebben we een korte termenlijst samengesteld om
er zeker van te zijn dat je bekend bent met alle termen die in het Handboek worden
gebruikt.
Educatieve Escape Room: Een live-action teamspel waarin spelers binnen één of meer
kamers aanwijzingen ontdekken, puzzels oplossen en taken uitvoeren om een specifiek doel te bereiken;
Game-based leren: Een vorm van gameplay met bepaalde leerdoelen;
Gamification: Het gebruiken van game-elementen, zoals aanmoedigingssystemen, die
spelers motiveren om taken uit te voeren;
Hogeronderwijsinstellingen: Universiteiten en academies, maar ook verschillende professionele scholen voor voorbereidend onderwijs op het gebied van bijvoorbeeld
rechtsgeleerdheid, theologie, geneeskunde, bedrijfskunde, muziek, of kunst.
Beoogde Leerdoelen: een beschrijving van hetgeen een student zal hebben bereikt na
het succesvol afronden van een studieonderdeel.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Inleiding

WELKOM IN HET HANDBOEK
In deze module maak je kennis met de wereld van Educatieve Escape Rooms (EER's),
een meeslepende manier voor studenten om met leerstof bezig te zijn, met de nadruk
op het leggen van betekenisvolle leerverbanden en het stimuleren van creativiteit
onder studenten in het hoger onderwijs.
�Deze module biedt een inleiding op EER's en legt in algemene termen uit wat een EER
is en hoe het kan bijdragen aan onderwijs en leren.

In dit Handboek worden belangrijke leerpunten uit MOOC-modules gepresenteerd, aan
de hand waarvan je leert hoe je game-based leren in jouw lespraktijk kunt opnemen.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Inleiding

WAT IS EEN EER?
"Een escape room is een live-action teamspel
waarin spelers binnen één of meer kamers aanwijzingen ontdekken, puzzels oplossen en taken
uitvoeren om binnen een bepaalde hoeveelheid
tijd een specifiek doel te bereiken (in de meeste
gevallen: uit de kamer ontsnappen)."
Scott Nicholson, 2015
Nicholson, een expert op het gebied van escape rooms en EER's, bespreekt de belangrijkste elementen die moeten worden ingezet om EER's in je lespraktijk op te nemen.
In een notendop geldt dat ER's en EER's vragen om teamwork, communicatie, initiatief
en hogere orde vaardigheden (zoals kritisch denken, oog voor detail, en rationeel
denken) en het aan de hand daarvan onder tijdsdruk inzetten van zeer verscheidene
soorten kennis en de juiste methodes.

Bij het ontwerpen van een EER is het van cruciaal belang om rekening te houden
met de educatieve leerdoelen die de studenten moeten vervullen en de hierboven
genoemde belangrijkste elementen.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Inleiding

WAAROM EER'S GEBRUIKEN?
Mocht je je afvragen waarom je EER's in je lessen zou moeten opnemen, dan hebben
wij een aantal onderzoeksresultaten en voordelen die je wellicht zullen interesseren!
Ofschoon het onderzoek naar EER's nog in de kinderschoenen staat, is er al genoeg
bekend om de voordelen van EER's met stevige argumenten te onderbouwen.
Games in het onderwijs zijn een effectief hulpmiddel voor het leren binnen en
tussen verschillende gebieden;
Games in het onderwijs kunnen de spelers hulpmiddelen bieden die de creativiteit stimuleren;
Als games voor onderwijsdoeleinden bevorderen escape rooms een aantal
transversale vaardigheden onder de studenten: vaardigheden die als cruciaal
worden beschouwd voor een soepele overgang naar de arbeidsmarkt.

Ofschoon het integreren van EER's in de lespraktijk in eerste instantie misschien
als een lastige klus klinkt, levert het veel voordelen op! Houd dat dus vooral in het
achterhoofd wanneer je bij het ontwerpen van je eigen EER voor uitdagingen komt te
staan.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Inleiding

REFLECTIEMOMENT
Wat zijn de belangrijkste redenen
waarom je EER's in je lespraktijk wilt
opnemen?
Hoe zie je jezelf EER's in de toekomst
toepassen? Voel je je hiertoe
aangemoedigd?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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THEORIE
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Je maakt kennis met de centrale
concepten die
bepalend zijn voor het ontwerp en gebruik van
educatieve escape rooms. We bespreken de
theorieën over leren, onder andere de rol van
gamification in het leren, constructivisme en
sociale ontwikkelingstheorie, en presenteren een
didactisch kader dat specifiek betrekking heeft op
de implementatie van EER's in het onderwijs.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Theorie

THEORETISCHE ONDERBOUWING
In deze module ligt de nadruk op de onderlinge afstemming tussen de leerdoelen en
de onderwijsactiviteiten: de zogenaamde constructieve afstemming. De belangrijkste
leerpunten hierin zijn de flexibele leerdoelen en de competenties die de docent moet
bezitten om de doelen op constructieve wijze op de EER af te stemmen.

Educatieve escape rooms zijn zeer flexibel. Het maakt niet uit voor welke leerdoelen
een EER wordt ingezet, zolang er een goede afstemming met de EER is.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu

Theorie

BELANGRIJKSTE EER-ELEMENTEN
"Er worden drie belangrijke aspecten van
EER-ontwerp benadrukt: (i) gamification, (ii)
beoogde leerdoelen, en (iii) didactische
elementen"
Tercanli et al, 2021
Educatieve escape rooms bevatten gamification-elementen die studenten tijdens het
oplossen van de puzzels helpen in het verwezenlijken van de leerdoelen. Voor een
goede afstemming van de gamification-elementen op de leerdoelen zijn goed doordachte ontwerpkeuzes nodig, waarbij moet worden uitgegaan van constructivisme en
sociale ontwikkelingstheorie. Het didactische kader voor EER's beschrijft de kennis,
vaardigheden en benaderingen die docenten kunnen inzetten bij het maken van deze
ontwerpkeuzes.

Educatieve escape rooms kunnen voor veel verschillende leerdoelen worden ingezet.
Tussen de leerdoelen, EER's als onderwijsactiviteiten, en de evaluaties is constructieve
afstemming nodig.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Theorie

LEERDOELEN EN DOCENTCOMPETENTIES
Hieronder zie je een kleine greep uit de ontelbaar vele leerdoelen waarvoor EER's
kunnen worden gebruikt, en een korte samenvatting van de 22 docentcompetenties
die voor EER's relevant zijn.
Kritisch denken;

Didactisch: beoordeling, begeleiding;

Het introduceren of versterken
van inhoud;

Technisch: designdenken, digitaal;

Leerbeoordeling;

Sociaal: creativiteit, teamwork;
Institutioneel: tools en hulpmiddelen.

Toepassing van praktische
vaardigheden;

Welke leerdoelen heb je voor ogen bij het inzetten van een EER? Welke competenties
spelen denk je de grootste rol in de succesvolle implementatie van een EER?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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CASUS: "ONTSNAPPING UIT HET LOKAAL”1
"Het eindexamen is gestolen! Er bestaat maar één exemplaar van het eindexamen, en
dat document zit in een kluis met een bom eraan. Weten de spelers de bom onschadelijk te maken, de kluiscode te kraken en het laatste exemplaar van het examen te
bemachtigen zodat de examinering door kan gaan?"
De EER "Ontsnapping uit het lokaal" werd ingezet als onderdeel van de voorbereiding
voor een biologie-examen. De opzet was simpel, en de attributen en materialen voor
de puzzels waren reeds aanwezig in het biologielokaal. Het doel was om de studenten
op een uitdagende en leuke manier met de leerstof aan de slag te laten gaan. De
puzzels en activiteiten draaiden dus om de leerstof. Aan het einde van de EER hadden
de studenten een goede indruk van de kennis die ze voor het eindexamen werden
verwacht te hebben, en van hun eigen mate van begrip van die concepten.

Belangrijke ontwerpelementen van "Ontsnapping uit het lokaal" die overlappen met de
didactische praktijk zijn: samenwerking, concurrentie, uitdaging, strategie, communicatie, ontdekking, beloning en directe feedback.

1

De volledige casus kun je lezen in ons casusrapport

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.95

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Theorie

PUZZEL: LEERDOELEN EN COMPETENTIES
De onderstaande woordzoeker bevat nog een aantal leerdoelen en competenties met
betrekking tot EER's. Lukt het om alle 10 termen te vinden?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Theorie

REFLECTIEMOMENT

Met wat voor leerdoelen zou jij, als beginner
op het gebied van EER's, willen beginnen?
Welke leerdoelen zou je, nadat je met een
aantal EER's hebt geëxperimenteerd, kiezen
om jezelf en je studenten uit te dagen?
Waar kun je de komende tijd in groeien als
het om competenties gaat?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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INSTITUTIONELE ONDERSTEUNING
In deze module maak je kennishttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
met het belang
van institutionele ondersteuning voor Educatieve
Escape Rooms.
Voor het creëren en implementeren van EER's zijn
menselijke, materiële en financiële middelen
nodig. Ook moet rekening worden gehouden met
bepaalde specifieke voorwaarden, zoals medewerking door de docent, tijdsbeheer, richtlijnen van
en ondersteuning door de universiteit, de geschiktheid van de omgeving en noodzakelijke gereedschappen.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Institutionele ondersteuning

WAAROM IS INSTITUTIONELE
ONDERSTEUNING NODIG?
Een gebrek aan institutionele ondersteuning is een van de barrières die het gebruik
van EER's in de weg staat. Docenten geven aan ze in het gebruiken van EER's beperkt
worden door tijdsgebrek, het ontbreken van ondersteuningsmateriaal, en onvoldoende
beschikbaarheid van persoonlijke en technologische middelen.
Andere vaak genoemde factoren zijn het gebrek aan acceptatie vanuit collega's en het
gebrek aan ondersteuning vanuit organisaties wat betrefthet open staan voor nieuwe
activiteiten, waardoor enthousiaste initiatiefnemers op den duur ontmoedigd raken.
Deze module gaat over het belang van menselijke middelen, collega's, netwerken,
studenten en andere belanghebbenden en de financiële middelen die bij dit proces
(kunnen) komen kijken.

14
© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Institutionele ondersteuning

HOE WERF JE MENSEN EN GELD?
Om anderen aan boord te krijgen zul je ze mogelijk moeten overtuigen van de
positieve impact van de EER-methodologie. Naast financiële middelen zul je bij de
ontwikkeling en implementatie van EER's ook andere hulpmiddelen nodig hebben.
Maak een kaart van alle belanghebbenden om je idee onder je collega's en
leidinggevenden te promoten.
Heb je een fysieke ruimte nodig, of ga je voor een digitale escape room? Is het
hebben van een permanente ruimte voor EER's een realistische optie voor jouw
instelling?
Het is belangrijk om in de planningsfase een lijst op te stellen van alle middelen
die je nodig zult hebben en dit te visualiseren. Hierdoor zal de uitvoering soepeler verlopen.
Afhankelijk van je ambities kunnen de kosten flink verschillen. Stel een projectbudget op waarin alle kosten opgenomen zijn.

Het hoofdidee achter deze module is om je goed na te laten denken over de EER die je
wilt creëren, inzicht te bieden in het belang van netwerken, en je na te laten denken
over het budget voor jouw escape room.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Institutionele ondersteuning

CASUS: THE ROTTERDAM SCHOOL OF
MANAGEMENT2
In een EER aan de Rotterdam School of
Management (RSM), met als hoofddoel het
opstellen van duurzame ontwikkelingsdoelen, waren veel verschillende actoren bij het
creatieproces betrokken.
De studenten zorgden voor het ontwerp en
de materialen. Niet-onderwijzende personeelsleden hielpen bij de opbouw. Het
marketingteam droeg zorg voor de inhoud
die online werd geplaatst om de escape
room te promoten. De ICT-afdeling installeerde de benodigde software en regelde
de betalingen. Zo'n 80% van het materiaal werd verzameld door de RSM-gemeenschap, en de financiering en de fysieke ruimte voor de EER werden door de decaan
van the RSM beschikbaar gesteld.

Zoals je ziet: de steun van andere leden in jouw organisatie, van collega's en leidinggevenden tot studenten, kan van doorslaggevend belang zijn voor het bouwen van een
succesvolle EER. Dankzij deze hulp vanuit jouw instelling houd je zelf meer tijd over en
bespaar je middelen.

2

De volledige casus valt te lezen in ons casusrapport op

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.113

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Institutionele ondersteuning

REFLECTIEMOMENT

Hoe kun je de dynamiek van EERs op
succesvolle wijze in jouw instelling
invoeren?
Wat is je plan om je collega's en leidinggevenden over te halen om je te helpen
met het promoten en implementeren van
EER's in de lespraktijk?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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PRAKTISCHE CONTEXT
Tijd om aan de slag te gaan! Inhttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
deze module geven
we een praktisch overzicht van de noodzakelijke
elementen voor het creëren van een simpele EER.
Hiermee kun je indien gewenst je eigen EER
bedenken, en dit idee vervolgens in de rest van de
modules verder uitwerken.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Praktische context

HOE BEGIN JE MET DE PRAKTISCHE
ASPECTEN?
Voordat we verder ingaan op de theorie achter EER's, is het handig om het idee dat je
mogelijk al hebt voor je eerste EER wat verder uit te werken. Dit helpt je kennis over
het onderwerp te toetsen en toe te passen, zodat je een realistische voorstelling kunt
vormen van je EER. Vervolgens kun je deze in de rest van de modules verfijnen.
Bij het creëren van een EER moet je veel verschillende beslissingen nemen om te
ervoor te zorgen dat de EER daadwerkelijk functioneert als leermiddel en niet gewoon
een leuke activiteit is. Op de volgende pagina bespreken we een aantal tips die hierbij
nuttig kunnen zijn.
In dit hoofdstuk vatten we aan de hand van een praktisch voorbeeld de meest
relevante delen van de MOOC-module PRAKTISCHE CONTEXT samen.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Praktische context

PRAKTISCHE TIPS
Dit zijn naar ons oordeel de meest belangrijke aanwijzingen:
Moeilijkheidsgraad: Een hoge moeilijkheidsgraad levert een meer uitdagende en
leukere ervaring op, maar dit moet wel afgestemd zijn op de competenties van
de studenten.
Type EER: Fysieke EER's zijn immersiever en bevorderen sociale vaardigheden
en teamwork. Aan de andere kant zijn ze over het algemeen duurder en moeilijker te evalueren dan digitale EER's.
Teamgrootte: Grotere teams zijn bevorderlijk voor sociale vaardigheden en
teamwork, maar alleen in heterogene groepen en EER's waarbij het werk
onderverdeelbaar is.
Structuur: Lineaire structuur voor het introduceren van complexe concepten.
Niet-lineaire structuur voor grotere en meer ervaren teams.

Probeer deze tips in gedachten te houden bij het analyseren van het volgende praktijkvoorbeeld.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Praktische context

CASUS: "DEACTIVEER DE BOM"3
Nu dat je bekend bent met de fundamentele tips is het tijd om naar een inspirerend
voorbeeld van een hybride EER te kijken.
"Deactiveer de bom" werd uitgevoerd
binnen het vak Computerwetenschappen
aan de Technische Universiteit Madrid. De
opdracht aan de studenten was om een op
de campus geplaatste "bom" onschadelijk
te maken. Om dit te bereiken moesten ze
deactiveringssoftware ontwikkelen door het
toepassen van technieken die ze tijdens
het vak hadden geleerd, en aanwijzingen
ontcijferen die een ontvoerde lector voor
ze had achtergelaten. Het doel van deze
educatieve escape room was om de meest
belangrijke concepten uit de programmeringscursus door middel van een leuke
activiteit te versterken.

Deze EER is qua vorm niet alleen afgestemd op het onderwerp, maar ook op de
leerdoelen van de docent. Er zijn veel verschillende manieren om een goede EER te
ontwerpen, maar er is er maar één die optimaal aansluit bij jouw wensen. Het vinden
van het juiste pad kan lastig zijn, maar zoals de auteurs van dit voorbeeld laten zien, is
het zeker de moeite waard.

3

De volledige casus valt te lezen in ons casusrapport op

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p. 164

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Praktische context

REFLECTIEMOMENT
Met betrekking tot de casus die je gezien hebt:
probeer te bepalen wat de context is waarin
deze EER is uitgevoerd, en of de auteurs, gelet
op de hiervoor besproken tips, het juiste type
EER hebben gekozen.
Wat is de beste manier om best practices uit
andere EER's in jouw eigen creaties toe te
passen?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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VERHAALLIJN
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Een dreigende virusuitbraak, een
ontvoerde lector,
een bom in het chemisch laboratorium. Door een
verhaallijn in je EER in te bouwen, met een plot dat
aansluit bij je leerdoelen, zorg je voor een
immersieve leerervaring.

In deze module richten we de aandacht op het
narratief ontwerp in EER's.
Je leert concepten en narratieve elementen
begrijpen, herkennen en toepassen om een
immersieve leerervaring te creëren.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Verhaallijn

NARRATIEF ONTWERP IN EER'S
In de module Narratief ontwerp bespreken we het belang van een betekenisvolle
verhaallijn in EER's en beschrijven we een aantal strategische principes waarmee bij
het opstellen van een verhaallijn rekening moet worden gehouden.
Daarna gaan we dieper in op een aantal EER-casussen uit het casestudyrapport van
het project UNLOCK en analyseren we het narratieve ontwerp van deze casussen aan
de hand van de eerder besproken principes.

De module bespreekt verschillende door docenten in EER's toegepaste immersieniveaus in verschillende onderwijs- en leeromgevingen.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Verhaallijn

DE PRINCIPES VAN NARRATIEF ONTWERP
IN EER'S
Vier van de belangrijkste strategieën in het ontwerpen van een verhaalgebaseerde EER
zijn: Het centraal stellen van ervaring; het gebruiken van de "Waarom-vraag"; het integreren van betekenisvolle uitdagingen; en het voorkomen van cognitieve dissonantie.
Er zijn zes hoofdprincipes waarmee je rekening mee kunt houden bij het ontwerpen
van jouw verhaalgebaseerde EER. Dit zijn:
THet gebruiken van een beoogde leerdoelen/genre dat aansluit op het onderwerp
Het selecteren van een setting waarbinnen de EER plaatsvindt
Het opstellen van een verhaallijn met een duidelijke rol en doelbepaling voor de
deelnemers
Het zorgen voor consistentie van de puzzels met de setting en het genre
Het integreren van tijdsdoelstellingen
Het presenteren van goed geijkte uitdagingen

Bij het opstellen van een narratief ontwerp voor je EER is het niet nodig om een
"alles-of-niets"-aanpak te hanteren. Afhankelijk van het belang dat je aan de bovenstaande principes hecht, en de beschikbaarheid van de middelen, kun je verschillende
immersiviteitsniveaus in je EER bewerkstelligen.
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Verhaallijn

CASUS: DE SLANGENSEKTE4
"DE SLANGENSEKTE" is een door studenten
ontworpen EER met een verhaallijn die
draait om een sekte. De spelers namen de
rol aan van volgelingen die toelating tot de
slangensekte zochten en moesten bewijzen
dat ze het lidmaatschap "waard" waren. De
spelleiders deden zich voor als leden van de
sekte en waren in lange gewaden gekleed.
De spelers moesten eerst een "gifdrank"
drinken (water met groene limonade) en
kregen vervolgens een uur om het tegengif
te vinden. Zij die waardig waren zouden in
staat zijn om de EER op tijd op te lossen, en
kandidaten die het lidmaatschap niet waardig waren zouden "sterven".
De studenten ontwikkelden hun eigen
verhaallijn
De verhaallijn speelde een actieve rol in de EER als tijdslimiet, puzzelmateriaal
en de rol voor de spelleiders.

Deze EER werd ingezet als onderdeel van het vak wetenschapsfilosofie aan een
hogeronderwijsinstelling. De verhaallijn vormde de basis van waaruit vragen werden
opgeroepen met betrekking tot theorieën over wetenschappelijk onderzoek, en wat
wel en niet als geldige kennis geldt in verschillende wetenschappelijke theoriebenaderingen. De verhaallijn gaf dus ondersteuning aan het educatieve doel.

4

De volledige casus valt te lezen in ons casusrapport op

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf
https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.30
p. 164
https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf
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Verhaallijn

REFLECTIEMOMENT

Beschouw jij narratief ontwerp als een belangrijk element van jouw EER-ontwikkelingsproces? Zo ja, waarom?
Hoe en in welke mate kun jij de principes van
narratief ontwerp in jouw EER's toepassen?
Hoe denk je de potentiele uitdagingen daarin
te kunnen overwinnen?
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PUZZELONTWERP
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Puzzels vormen de ruggengraat
van elke
Educatieve Escape Room! Deze module legt uit
hoe je verschillende soorten puzzels ontwerpt die
aansluiten bij de beoogde leerdoelen en helpen
deze te verwezenlijken.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu

35

Puzzelontwerp

KENNIS MAKEN MET PUZZELS
In deze module leer je hoe je de Beoogde Leerdoelen definieert, verken je de verschillende complexiteitsniveaus en soorten puzzels, en leer je over puzzelonderdelen.
Het is ook belangrijk om te leren hoe je de aanwijzingen en hints die bij een specifieke
puzzel horen duidelijk aangeeft en voor elke puzzel duidelijke instructies opstelt.

Deze module is gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied
van puzzelontwerp en stelt je in staat om wat je in andere modules hebt geleerd toe te
passen.
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Puzzelontwerp

PUZZELTYPE
"In educatieve escape rooms ligt de focus altijd
op het leren, wat op verschillende manier kan
plaatsvinden. Eén mogelijke benadering is
causaal, rationeel leren. Cruciaal hiervoor zijn
structurele patronen, regels, herhaling, mechanismes en conventies. (...) Een andere benadering focust op experimenteren, evaluatie en
analyse."
Järveläinen & Paavilainen- Mäntymäki, 2019
Er bestaat een breed scala aan puzzels waaruit je kunt kiezen bij het maken van een
EER. Bij het kiezen van de beste puzzel voor elke uitdaging is het dan dan ook zeer
belangrijk dat je weet wat voor soort activiteit je wilt laten plaatsvinden, afgestemd op
de leerdoelen die je voor ogen hebt. Houd bij het ontwerpen van een puzzel daarom
rekening met de vraag of de focus van de puzzel moet liggen op cognitieve vaardigheden, kracht/snelheid, behendigheid of teamwork.

Door bekend te raken met de verschillende dimensies die door verschillende puzzels
worden benaderd kun je weloverwogen keuzes maken bij het ontwerpen van je eigen
puzzels.
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Puzzelontwerp

DE WERELD VAN PUZZELS
Wanneer je de wereld van puzzels betreedt, is het belangrijk dat je dat doet met de
intentie om het verschil tussen puzzels te leren kennen zodat je ze voor verschillende
doeleinden kunt inzetten, en een begrip te ontwikkelen van de mogelijkheden van
puzzels voor het opbouwen van een verhaallijn die jouw EER structuur geeft.
Bepalen van doelstellingen en beoogde leerdoelen voor EER-puzzels
Begrip van verschillende leercomplexiteitsniveaus bij het werken met puzzels
Onderscheid maken tussen verschillende puzzelstructuren en -onderdelen
Duidelijk aanduiden van aanwijzingen en hints voor een specifieke puzzel
Duidelijke instructies opstellen oor elke puzzel

Een van de belangrijkste activiteiten bij het ontwerpen van EER's is het ontwerpen van
puzzels. De leerervaring voor de "spelers" vindt immers binnen deze puzzels plaats.
Door de belangrijkste onderwerpen op het gebied van puzzelontwerp te bespreken
leer je je keuzes af te stemmen op je leerdoelen.
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Puzzelontwerp

CASUS: “AL RESCATE DE MENDELÉYEV”5
In deze EER, getiteld “Al rescate de Mendeléyev” ("Red Mendeléyev"), moeten de
spelers terugreizen in de tijd om het leven
van de vergiftigde Mendeléyev te redden.
Om het tegengif te vinden waarmee ze de
beroemde scheikundige en uitvinder
kunnen redden, zullen ze verschillende
puzzels op het gebied van fundamentele
scheikunde moeten oplossen.
Deze EER werd ontworpen om de studenten te helpen specifieke scheikundige competenties te ontwikkelen, evenals bepaalde "soft skills" zoals groepswerk en creativiteit.
Tegelijk zouden de leerlingen ook waardering ontwikkelen voor het werk dat met
wetenschappelijke ontdekkingen gepaard gaat.

De uitdaging aan jou is om deze EER te analyseren vanuit de kennis die je in deze
module hebt opgedaan over puzzelontwerp. Dit is een kans om stil te staan bij een
echte ervaring met het ontwerpen van een serie puzzels die direct inhaken op scheikundige kennis.

5

De volledige casus valt te lezen in ons casusrapport op

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.155
https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu

39

Puzzelontwerp

REFLECTIEMOMENT

Hoe zou je de belangrijkste punten op het
gebied van puzzelontwerp samenvatten, als
het gaat om het creëren van een EER?
Denk je dat fysieke puzzels geschikt zouden
zijn voor een EER gericht op het introduceren
van het onderwerp socialemediamarketing?
Leg uit waarom.
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EVALUATIE
Met een flinke dosis hulp van https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
je collega's heb je
een EER ontworpen die past bij jouw leerdoelen
en een immersieve leerervaring biedt voor je studenten. Proficiat! Nu is het tijd om het uitgevoerde
werk te beoordelen, wat op den duur helpt het
EER-creatieproces en dus het leerresultaat te verbeteren.
In deze module richten we de aandacht op de
vereiste elementen van een evaluatiekader om de
EER te kunnen beoordelen.
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Evaluatie

HOE EVALUEER IK MIJN EER?
In de module Evaluatie bespreken we het belang van het evalueren hoe de EER
presteert qua leerdoelen, het evalueren van de ervaring van de betrokken docenten,
medewerkers en studenten; en van de mogelijkheid om de EER voor een breder
publiek open te stellen.
We vatten ook de belangrijkste aspecten samen van het evalueren van (1) het proces,
(2) de ervaringen en behoeftes, en (3) de leerdoelen, om het verbeteringspotentieel te
maximaliseren.

Dit hoofdstuk legt de nadruk op de hoofdprincipes waarmee rekening moet worden
gehouden bij het evalueren van de processen rond het creëren en implementeren van
EER's om de gewenste leerdoelen te behalen.
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Evaluatie

HET EVALUEREN VAN HET PROCES
Bij het evalueren van het proces rond het ontwerpen en creëren van een fysieke, digitale of hybride EER moet antwoord worden gegeven op de vraag of het ontwikkelde
kader, de gekozen activiteiten en proeftestelementen bevorderlijk zijn voor het behalen
van de leerdoelen van de EER, en hoe het proces kan worden verbeterd. Stel jezelf bij
het evalueren van het kader de volgende vragen:
Was het kader geschikt voor het verzorgen van de leerdoelen van het vak?
Stond het kader het gebruik van innovatief onderwijs toe?
Kon het kader zich aanpassen aan onverwachte veranderingen?
Waren de gekozen activiteiten geschikt met oog op de toegewezen tijdsduur en
het beoogde publiek van de EER?
Hoeveel tijd en fysieke, menselijke en financiële middelen waren er nodig?

Uit deze vragen komt naar voren hoe het kader en het middelengebruik gedurende het
EER-creatieproces zouden kunnen worden verbeterd als dat proces opnieuw doorlopen zou worden. De besproken casussen kunnen ook behulpzaam zijn bij het evaluatieproces.
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Evaluatie

HET EVALUEREN VAN DE ERVARING
Sta stil bij de ervaring en behoeftes van de bij het ontwerpen en proeftesten van de
EER betrokken (1) onderwijsontwerpers, (2) docenten en (3) ondersteunend personeel,
maar ook (4) de studenten die aan de EER hebben deelgenomen. Om van al deze
partijen feedback te ontvangen kan het handig zijn om klankbordgroepsgesprekken te
organiseren. Leg bij het organiseren en leiden van de discussie de nadruk op:
De vorm, fysieke eisen en samenstelling van de klankbordgroepen
Vragen vanuit studenten over de algehele organisatie van de activiteit, de
duidelijkheid van de instructies, de complexiteit van de puzzels, de
presentatiewijze van de EER, de mate van engagement, en de effectiviteit van
de communicatie tijdens de EER
Vragen vanuit docenten en medewerkers met betrekking tot de effectiviteit van
het proces, de complexiteit van de voorbereiding en implementatie, de
effectiviteit van de communicatie, en de potentiële kloof tussen vaardigheden
en houding
Als geheel genomen bieden de vragen aan docenten, onderwijsontwerpers, ondersteunend personeel en studenten inzicht in de ervaringen van alle betrokkenen in het
creëren en deelnemen aan de EER, wat verdere verbeteringen mogelijk maakt.
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Evaluatie

HET EVALUEREN VAN DE
LEEROPBRENGSTEN
Houd het evalueren van de leeropbrengsten rekening met de vaardigheden, kennis en
houding die je de studenten wilt laten opdoen. De evaluatie van leeruitkomsten kan
gebaseerd zijn op:
Onderwerpgerelateerde leerdoelen, bv. onderwerpgerelateerde inhoud en vaardigheden, kennis en/of competenties, met inachtneming van alle leeropbrengsten
Leeropbrengsten gebaseerd op de "andere" leerdoelen, bv. overdraagbare vaardigheden en kennis van competenties buiten het leslokaal, zoals creativiteit,
communicatievaardigheden en planning en zelfbeheer

Het vastleggen van de leerdoelen van de EER maakt het mogelijk om te evalueren of
de EER voldoet aan de behoeften van de doelgroep en of de EER aan een bredere
doelgroep met vergelijkbare leerbehoeften kan worden aangeboden.
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Evaluatie

REFLECTIEMOMENT

Maken de samengevatte onderdelen van
proces, ervaring en leeropbrengsten het
makkelijker om evaluatieformulieren op te
stellen voor docenten, medewerkers en
studenten? Zo niet, waarom niet?
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BEOORDELING
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
De module Beoordeling is de laatste
stap in je
leertraject bij de UNLOCK MOOC. In dit deel van
het Handboek ontdek je de verschillende vormen
die mogelijk zijn voor de eindbeoordeling van een
leerproces.
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Beoordeling

EEN ANDERE BEOORDELINGSVORM
In de UNLOCK MOOC is de module Beoordeling de laatste stap in je leertraject. Je
wordt uitgenodigd om de kennis die je in deze MOOC hebt opgedaan op de proef te
stellen, niet alleen door middel van een traditionele toets, maar ook door te ontsnappen uit een digitale escape room. Daarnaast word je gevraagd om een feedbackenquête over de MOOC in te vullen. En helemaal op het eind ontvang je een certificaat ter
bevestiging van jouw succesvolle afronding van de UNLOCK MOOC-cursus over het
ontwerpen en toepassen van escape room-spellen voor didactische doeleinden.

Wij geloven in het principe van "leren door te doen", en we raden je dan ook van harte
aan om de digitale escape room over EER's te doorlopen. Deze escape room geeft je
inzichten en inspiratie voor het implementeren van game-based leren (GBL) in je eigen
leerpraktijk en helpt je ervaren hoe het is om als student deel te nemen aan een EER.
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Beoordeling

REFLECTIEMOMENT
Wat voor uitdagingen verwacht je op het
gebied van evaluatie tegen te komen bij het
implementeren van Educatieve Escape
Rooms in het vak dat je doceert?
Hoe verwacht je dat de ervaring die je hebt
opgedaan bij het deelnemen aan Educatieve Escape Rooms je zal helpen om de
prestaties van je studenten in jouw cursus
met EER's beter te kunnen beoordelen?
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GEMEENSCHAP
We hopen dat je de leerpuntenhttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
in dit
UNLOCK-handboek met plezier hebt gelezen. In de
volgende module maak je kennis met de
UNLOCK-gemeenschap, waarbinnen je je ervaringen kunt delen op het gebied van werken met een
game-based benadering in een didactische context.
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Gemeenschap

WELKOM IN DE GEMEENSCHAP
We willen je graag uitnodigen om contact te houden met onze gemeenschap. Hier kun
je ervaringen en aanbevelingen delen en lezen om inspiratie op te doen en op de
hoogte te blijven van het immer veranderende landschap van EER's.
Dankzij de steeds grotere aandacht voor Educatieve Escape Rooms wordt onze
gemeenschap elke dag groter.
Neem dus vooral contact op!

Ook met het oog op institutionele ondersteuning kan de gemeenschap een belangrijke
rol spelen door jou aan te moedigen in het implementeren, testen en verbeteren van
jouw EER's.
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Gemeenschap

UNLOCK EXPERT GEMEENSCHAP
Onze gemeenschap bestaat uit vele deskundigen die zich bij ons hebben aangesloten
door hun ideeën, ervaringen en constructieve kritiek te delen.
Dit zijn slechts drie van de vele beroemde academici die hun steun aan UNLOCK
hebben aangeboden.
Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė is Professor of Human Resource Management
aan de Technische Universiteit Kaunas (KTU), waar zij in haar lespraktijk gebruik
maakt van Digitale Escape Rooms;
Thomas Vigild is gespecialiseerd in spelpsychologie, spelen, journalistiek, bordspellen, speelgoed, game design, technologie, escape rooms, gadgets, apps,
gamecultuur en indie games. Hij doceert aan de Vallekilde Folk High School.
Adelina Moura is een koploper op het gebied van ontwikkeling en implementatie
van Educatieve Escape Rooms met VET-studenten. Ze gebruikt co-creatiekaders
en participatieve methodologieën om de leerervaring van haar studenten te
versterken.

Het ontvangen van feedback en commentaar van deskundigen kan een zeer behulpzame manier zijn om meer ervaring op te doen op het gebied van game-based leren.
De deskundigen in onze gemeenschap delen hun kennis en expertise graag met je.
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Gemeenschap

UNLOCK-GEMEENSCHAPSPUZZEL
UITLEG
In de onderstaande puzzel zitten 21 woorden verstopt. Samen vormen ze een aanmoedigingsboodschap die ook als afsluiting van het Handboek dient. Veel plezier met
het ontdekken van de boodschap!
Pas op: de woorden staan in alle richtingen
En sommige woorden staan achterstevoren!
Tip: De woorden "your" en "and" mag je twee keer gebruiken.

De oplossing van de puzzel vind je in de Bijlagen op pagina 89.
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Gemeenschap

REFLECTIEMOMENT

Wat zou jou motiveren om betrokken te zijn
bij de UNLOCK-gemeenschap?
Hoe zou de gemeenschap jou het beste
kunnen ondersteunen in het leren over
EER's?
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EINDE
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Dank voor de aandacht! We hopen
dat je nu alles
in huis hebt om een begin te maken met het
inzetten van EER's in je lespraktijk. Wil je meer
uitgebreide informatie over het gebruik van EER's?
Dan raden we je aan om de UNLOCK MOOC te
volgen voor een diepere duik in de hier besproken
leerpunten.
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Einde

MAAK KENNIS MET ONS WERK
Het UNLOCK-project omvat drie jaar aan uitgebreid onderzoek naar game-based leren
en het gebruik van EER's in het onderwijs.
We willen je dan ook graag uitnodigen om zelf de verschillende rapporten te bekijken
waarin veel kennis over dit onderwerp besloten ligt.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2F1._unlock_part_1_literat
ure_review.pdf&clen=2019650&chunk=true

De literatuurstudie biedt een overzicht van de huidige toestand van EER's in het
hoger onderwijs.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2F3._unlock_part_3_case
_study_report.pdf&clen=4106541&chunk=true

Het casestudieverslag bevat uitgebreide besprekingen en analyses van 37 internationale casussen op EER-gebied.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2Feducators_knowledge_attitudes_and_skills_a_pedagogical_framework.pdf&clen=4728221&chunk=true

Educators knowledge, Attitudes and Skills. A Pedagogical Framework for Facilitating Educational Escape Rooms Dit document bespreekt de nieuwe rol die
weggelegd is voor docenten in het faciliteren van game-based leren

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.ht-

ml?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2Feducators_knowledge_attitudes_and_skills_a_pedagogical_framework.pdf&clen=4728221&chunk=true

WWW.UN-LOCK.EU
Bekijk voor meer informatie onze website: WWW.UN-LOCK.EU!
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BIJLAGEN
Hier vind je de antwoorden ophttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
de puzzels in dit
Handboek.
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Bijlagen

PUZZEL: LEERDOELEN EN COMPETENTIES
Het antwoord op de puzzel "Leerdoelen en Competenties" uit het hoofdstuk Theorie.
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Bijlagen

UNLOCK-GEMEENSCHAPSPUZZEL
ANTWOORD
De actieboodschap is: “HET IS TIJD OM JE EIGEN EDUCATIONAL ESCAPE ROOMS TE
CREËREN EN ERVARINGEN UIT TE WISSELEN MET DE UNLOCK-GEMEENSCHAP. TEST
JOUW GAME-BASED LEERVAARDIGHEDEN ENKOM IN ACTIE”
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Handbook
www.un-lock.eu
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