
 

 

ESCAPE is een werkvorm, waarbij 2 tot 6 leerlingen (of duo’s leerlingen) het tegen elkaar opnemen. De 

speler die als eerste met al zijn pionnen van het spelbord kan ontsnappen, wint. 

Iedere speler speelt met een andere kleur pionnen. Bij het begin van het spel zet iedere speler drie 

pionnen op de gekleurde vakjes. De opgavekaarten liggen op een stapel, met de opgave naar beneden. 

Bij de start van iedere ronde neemt iedere speler een opgavekaart van de stapel. Iedereen krijgt 2 

minuten de tijd om de opgave op te lossen.  

De jongste speler begint en dan volgen de andere spelers in tegenwijzerzin. Bij elke beurt beantwoordt 

een speler een vraag. Als het antwoord juist is, dan werpt die speler met een dobbelsteen en verplaatst 

een van zijn pionnen in tegenwijzerzin over zoveel vakjes als de dobbelsteen aangeeft. Als het 

antwoord fout is, dan blijft de pion bij die beurt staan. De gebruikte kaarten komen onderaan de stapel. 

Als alle spelers aan de beurt geweest zijn, begint een nieuwe ronde.  

Als een speler aan het ESCAPE-vakje van zijn eigen kleur komt (al dan niet als eindpunt van de beurt), 

verwijdert de speler zijn pion van het spelbord. Als een speler aankomt in een vakje waarin zich een 

pion van een andere speler bevindt, verwijdert de andere speler zijn pion van het spelbord. De speler 

die als eerste al zijn pionnen van het spelbord kan verwijderen, wint. 

Heb je niet veel tijd? Dan kan je het spel inkorten. Bijvoorbeeld:  

• Het aantal pionnen per speler verminderen van drie naar twee. 

• Het spel spelen met twee dobbelstenen.  

Wil je het leerrendement van het spel nog verhogen?  

• Laat de leerlingen vooraf kennismaken met heuristieken. 

• Laat leerlingen reflecteren over hoe ze (niet) tot een oplossing zijn gekomen.  

• Geef feedback of remediëring over de opgaven die leerlingen tijdens het spel niet hebben 

kunnen oplossen.   
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