
Algemene handleiding digitale escaperoom “Flucht aus der Vergangenheit“ 
Duitse literatuurgeschiedenis 1945-2015 

 

1 
 

Lesplan escaperoom 
 

De escaperoom is bedoeld als (formatieve) evaluatie van leerdoelen. Het is dus een activerende 

werkvorm om de kennis van leerlingen op een creatieve manier te toetsen. Dit ontwerp dient als 

afsluiting van een (bijbehorende) lessenreeks over naoorlogse literatuur (1945-2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 
Leermiddelen, materialen, media:  

• MS Teams of een ander online communicatieplatform; 

• Laptop met stabiele internetverbinding; 

• Telefoon met internetverbinding en QR-code scanner (applicatie of camera-instelling); 

• Online tools voor escaperoom (Google Forms, Padlet & YouTube)   

 

Te treffen voorbereidingen: 

• Groepsindeling maken en daarvoor aparte MS Teams-vergaderingen aanmaken; 

• Eventueel (school)laptops regelen; 

• Startpagina online escaperoom openen1; leerlingen de startlink in de vergaderingen toesturen. 

 

 

Opbouw van de onderwijsactiviteit 

Tijd Wat doen de leerlingen? 
(leeractiviteiten) 

Hoe ondersteun jij dit? 
(instructieactiviteiten) 

10/20 
min.2 

• De leerlingen worden in duo’s of 

groepjes ingedeeld en krijgen per 

groep een eigen privé-vergadering die 

gemonitord kan worden. 

• De leerlingen luisteren naar de 

instructie vooraf en hebben de 

gelegenheid om vragen te stellen over 

de digitale escaperoom. 

• De docent maakt leerling-duo’s of  -

groepjes. 

• De docent geeft instructie over het 

proces en de regels van de digitale 

escaperoom. 

• De docent maakt afzonderlijke MS 

Teams-vergaderingen aan voor de 

groepjes 

1 min. 
• De leerlingen gaan naar hun 

afzonderlijke MS Teams-
vergaderingen gaan. 

• De docent laat de leerlingen naar de 
afzonderlijk aangemaakte MS Teams-
vergaderingen gaan en monitort of 
iedereen aanwezig is. 

 

 
1 Voor de weblinks naar Google Forms en Padlet: zie pagina 16 van deze handleiding. 
2 Afhankelijk van de lestijd wordt deze voorbereidende instructie aangeraden om een les eerder door te voeren. 
Met name het vormen van leerling-duo’s en het aanmaken van aparte MS Teams-vergaderingen wordt ten 
zeerste aangeraden.   
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55 min.3 
• De leerlingen werken aan de digitale 

escaperoom en communiceren met 

elkaar via hun duo-vergadering in MS 

Teams.  

• De leerlingen kunnen tips/hints aan 
de docent vragen als ze vastlopen in 
de online escaperoom. 
 

• De docent blijft online in MS Teams 
voor de leerlingen beschikbaar en 
houdt de individuele chats in de gaten 
voor hints/hulpvragen. 

4 min. 
• Als de leerlingen ontsnapt zijn of de 

tijd verstreken is, gaan de leerlingen 

terug naar de plenaire 

hoofdvergadering voor de afsluiting 

van de les. 

• Evalueren op les-/leerdoelen. 
 

• De docent gaat naar de plenaire 

hoofdvergadering en checkt of de 

leerlingen uit de escaperoom zijn 

gekomen. 

• Evalueren op les-/leerdoelen. 

 

Leerdoelen 
• De leerlingen kunnen de behandelende literaire stof actief reproduceren en toepassen in de 

digitale escaperoom. 

• Leerlingen kunnen actief samenwerken in duo's/groepjes door kennis te delen en van elkaars 
kennis te profiteren.  

• Leerlingen communiceren met elkaar en helpen elkaar om de vragen en puzzels op te lossen 
en zo te ‘ontsnappen’ uit de escaperoom.  

• De leerlingen kunnen overweg met de (moderne) ICT-middelen die ze tijdens de activerende 
werkvorm aangereikt krijgen.  

 

Docentdoelen  
• De docent geeft vooraf aan de escaperoom een heldere klassikale instructie in de MS Teams-

vergadering (of het klaslokaal) van de desbetreffende klas; 

• Hierin worden de leerdoelen en geldende regels tijdens de activerende werkvorm nader 
toegelicht (zie regels onder); 

• Tijdens de escaperoom staat de docent als het ware als coach aan de zijlijn; leerlingen kunnen 
de docent via privé-chat of in het klaslokaal bereiken voor eventuele hints. 

 

Spelregels  
• Tijdens de escaperoom zijn alle hulpmiddelen toegestaan (internet, allerhande naslagwerk, 

woordenboeken etc.); 

• Het is een competitie; leerlingen dienen alleen binnen hun groepje te overleggen; 

• Leerlingen kunnen aan de docent extra hints vragen (zie het overzicht op pagina 16). Dit kan 
via hun eigen MS Teams-chat door de docent @NAAMDOCENT te vernoemen en naar het 
desbetreffende level te verwijzen. Per hint kan eventueel straftijd gerekend worden;  

• Beide leerlingen binnen het duo moeten bij het eindscherm komen; ze dienen elkaar dus echt 
verder te helpen (zowel inhoudelijk als technisch); 

• Alle codewoorden dienen in HOOFDLETTERS ingevoerd te worden, anders worden ze niet 
juist gevalideerd. 

 

 
3 Bij de uitvoering van de escaperoom is gebleken dat de gemiddelde duur om te ontsnappen ca. 60 minuten 

betreft. Wanneer een lesuur op uw school korter duurt, kunnen de leerlingen eventueel meerdere lesuren aan de 
escaperoom besteden. In dit geval hun codewoorden te onthouden of op te slaan. Bij vervolg dienen zij opnieuw 
te beginnen en de reeds ontcijferde codewoorden al in te voeren. 
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Uitleg en scenario escaperoom 
 

Voor het doorlopen van de educatieve escaperoom wordt gebruik gemaakt van Google 

Forms, een Padlet-wand met berichten en zelfgemaakte ondersteunende videofragmenten 

(via YouTube). 

Het scenario van de escaperoom draait om een fictieve hoofdpersoon genaamd Anton von 

Braunschweig die vast zit in het verleden. Hij wil zijn weg vinden uit de kaalslag van het 

naoorlogse Duitsland van 1945 en terugkeren naar het heden. Hierbij roept hij de leerlingen 

op om hem te helpen. Zodoende moeten leerlingen opdrachten, puzzels en vragen oplossen 

om verder te komen in de escaperoom. Tegelijkertijd gaan ze op digitale tijdreis door de 

Duitstalige literatuur- en cultuur van de naoorlogse periodes Trümmerliteratur, BRD-Literatur, 

DDR-Literatur en Wende-Literatur. Het beoogde doel is het behalen van het allerlaatste 

level. Alleen hierdoor kan Anton ontsnappen uit het verleden en is zijn Flucht aus der 

Vergangenheit succesvol.  

De leerlingen starten op de Google Forms waar zij vervolgens d.m.v. een rebus de Padlet-

wand vrijspelen. De leerlingen worden op elke Google Forms-pagina op de hoogte gesteld 

van hun progressie in de escaperoom d.m.v. een voortgangsbalk, voortgangsvideo’s en        

-berichten van de hoofdpersoon Anton.   

Per level in de Google Forms wordt met behulp van hints verwezen naar berichten op de 

Padlet. Op deze betreffende Padlet staan echter veel meer berichten dan de leerlingen 

daadwerkelijk nodig hebben; enkele hiervan dienen ter (visuele) ondersteuning, andere 

zorgen voor eventuele aanvullende informatie of verborgen aanwijzingen, maar ook veel 

berichten bouwen niet op de inhoud voort en kunnen zelfs misleidend zijn. Het is de taak van 

de leerlingen om allereerst de hints in Google Forms juist op te vatten en deze te koppelen 

aan de juiste Padlet-berichten. Elk level is volgens ditzelfde principe opgebouwd (zie 

visualisatie in figuur 1). Op de ingevoegde screenshots van de Padlet-wand (zie pagina 17-

21) staan de desbetreffende levelhints (A1 t/m A4, B1 t/m B4 & eindlevel 5) aangegeven bij 

elk juist Padlet-bericht. 

Wanneer beide leerlingen, individueel of samen, de hint aan het juiste Padlet-bericht 

gekoppeld hebben, dienen de leerlingen de inhouden van beide Padlet-berichten te 

combineren en de betreffende vraag, puzzel of opdracht uit te voeren. Hieruit komt 

vervolgens een codewoord of -getal en dit kan gebruikt worden om het volgende level in de 

escaperoom vrij te spelen. Indien het codewoord onvolledig, onjuist of niet in hoofdletters 

geformuleerd is, kan het volgende level niet vrijgespeeld worden. Dit wordt dan door een 

automatische foutmelding aangegeven op Google Forms.  

 

Figuur 1: Structuur  

digitale escaperoom 
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Uitleg opbouw escaperoom met oplossingen 
 

PAGINA 1: INLEIDING (GEEN CODEWOORDVALIDATIE VEREIST) 

  

 

Hier moeten alle deelnemers van de escaperoom hun e-mailadres 

invullen. Dit is noodzakelijk, omdat zij dan de eindpagina kunnen 

inleveren, waarna zij de resultaten per e-mail toegestuurd krijgen. 

Deze kunnen zij eventueel doorsturen naar hun docent als bewijs 

van ontsnappen. Mocht dit om AVG-redenen niet mogelijk zijn, dan 

kunnen deelnemers ook een niet-bestaand e-mailadres invullen. 

De hoofdpersoon van deze escaperoom is Anton von Braunschweig.  

Hij zal de leerlingen door de escaperoom heen leiden d.m.v. videoberichten. 
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Het inleidende videobericht van Anton 

waarin te zien is dat hij gestrand is het jaar 

1945. Hij ontdekt dat Duitsland de oorlog 

heeft verloren en volledig in puin ligt (Stunde 

Null). Hij neemt de leerlingen mee in zijn vlog 

in een door de oorlog verwoest hotel en is 

ontdaan van de kaalslag van de Tweede 

Wereldoorlog. Hij zinspeelt hiermee op de 

thematiek van de Trümmerliteratur.   

 

VERBORGEN AANWIJZING: 

In deze introductievideo (0:07-0:09) zit een 

cijfercode verstopt (7 – 5 – 12 – 21 – 14 – 7 

– 5 – 14) die de leerlingen kan helpen bij het 

sneller oplossen van level 5. Dit dienen 

leerlingen uiteraard zelf te ontdekken en is 

als verborgen aanwijzing bedoeld. 

Elk videobericht van Anton is getranscribeerd naar tekstfragmenten die 

ondersteuning bieden tijdens het kijken en luisteren naar zijn updates. 
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PAGINA 2: STARTOPDRACHT (CODEWOORDVALIDATIE VEREIST) 

 

 

 

 

Deze QR-code kunnen leerlingen 

scannen zodat zij de bijbehorende Padlet 

op hun mobiele telefoon kunnen openen. 

De weblink van de Padlet volgt in de 

pagina hierna en die kunnen ze dan ook 

openen op hun computer/laptop.  

De uitkomst van de rebus is: LITERATUURGESCHIEDENIS. De leerlingen 

moeten echter – zoals de instructie aangeeft – deze uitkomst nog vertalen 

naar het Duits voor de juiste validatie: LITERATURGESCHICHTE. 
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PAGINA 3: HYPERLINK PADLET (GEEN CODEWOORDVALIDATIE VEREIST) 

 

 

PAGINA 4: LEVEL 1 (CODEWOORDVALIDATIE VEREIST) 

  

Extra weblink naar de Padlet voor 

de computer/laptopgebruikers.  

De eerste 2 hints die verwijzen naar 

de twee Padlet-berichten. Deze 

vormen de oplossing voor level 1. 
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PAGINA 5: LEVEL 2 (CODEWOORDVALIDATIE VEREIST) 

 

Als de leerlingen de twee juiste Padlet-berichten hebben 

gevonden en deze combinatie-opdracht correct hebben 

uitgevoerd, is het juiste codewoord: STUNDE NULL. 

Hint 1 voor level 2: Dit plaatje staat ook op de Padlet 

en impliceert dat de leerlingen de cijfers bij het juiste 

antwoord moeten optellen voor de juiste validatiecode.  
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Hint 2 leidt naar een YouTube-video op de Padlet 

waarin het verhaal Nachts schlafen die Ratten 

doch wordt verteld. Deze is handig om te kijken 

om de inhoud van het verhaal te duiden.  

Als de leerlingen in elk van de 14 gaten in de tekst het juiste 

antwoord gekozen hebben en het corresponderende getal 

opgeteld hebben, komen zij tot de uitkomst: 1947 (toevallig 

ook het publicatiejaar van deze Kurzgeschichte van Borchert. 
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PAGINA 6: LEVEL 3 (CODEWOORDVALIDATIE VEREIST) 

 

 

Vlog van Anton waarin twee hints 

verwerkt zitten: 

 

1. Wer is Hans Werner Richter, 

wie sieht er aus? 

Deze hint/vraag moet de 

leerlingen op zoek laten gaan 

naar het uiterlijk van deze 

man. Een foto van hem staat 

op de Padlet waarbij een 

opdracht of aanvullende 

informatie staat. 

 

2. Autoren die sich 

gelegentlich treffen zum 

Austausch über Literatur, 

Kultur und Politik. Was 

könnte das sein? 

Met deze hint/vraag bedoelt hij 

de Gruppe 47, die ook als titel 

vernoemd staat boven een 

Padlet-bericht die de leerlingen 

nodig hebben voor het 

codewoord.  

Aan het begin van level 3 is er 

een update van Anton met een 

foto vanuit West-Berlijn waarin 

duidelijk wordt dat hij zich 

bevindt in het jaar 1961, het 

jaar waarin de Berlijnse Muur 

gebouwd werd en alle hoop op 

een Duitse hereniging verloren 

ging. Hierin zinspeelt hij ook op 

de verschillen tussen de BRD 

en DDR en geeft hij wederom 

een historisch kader. 
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Door de twee hints komen de leerlingen uit bij een 

quizfilippine en omschrijvingen van in de puzzel in 

te vullen antwoorden. Bij juist invullen ontstaat er 

een codewoord: ERINNERUNGSKULTUR 

 

VERBORGEN AANWIJZING: 

Dit codewoord staat echter ook verstopt op een 

afbeelding van het Holocaust-Mahnmal boven de 

quizfilippine op de Padlet. Tevens staat er op de 

Padlet ook een weblink naar de Wikipedia-pagina 

van het concept Erinnerungskultur.  
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PAGINA 7: LEVEL 4 (CODEWOORDVALIDATIE VEREIST) 

 

 

 

 

Bij deze twee hints moeten de leerlingen de juiste betekenis van de afkortingen 

zoeken op de Padlet. Deze staan als titel boven twee Padlet-berichten die ze nodig 

hebben voor het codewoord van level 4. 

Uit de hints op Google Forms en de twee juiste 

Padlet-berichten, die ze aan de hand hiervan moeten 

vinden, kunnen de leerlingen tot de vraag komen 

waar het cultuurpolitieke congres onder de naam 

Bitterfelder Weg plaatsvond. Hiermee is het 

codewoord voor level 4: BITTERFELD. 
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PAGINA 8: LEVEL 5 (CODEWOORDVALIDATIE VEREIST) 

 

 

Het voorlaatste videobericht van Anton 

waarin hij de leerlingen voor de laatste 

keer moed inspreekt om tot de 

eindstreep te komen en hem definitief 

te bevrijden uit het verleden. Deze 

video dekt het historisch kader rond de 

hereniging van Duitsland (die Wende) 

en bevat verder geen verborgen 

aanwijzingen. 
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De leerlingen moeten in level 5 vier bronteksten 

vinden op de Padlet waarin een rood cijfer 

weergeven wordt. Deze teksten moeten ze in de 

juiste literaire periode plaatsen zodat er een 

volledige cijfercode ontstaat. 

Als ze deze code vervolgens omzetten naar het 

alfabet (1=A, 2=B, 3=C, etc.) komen ze tot het laatste 

codewoord: GELUNGEN. 

 

VERBORGEN AANWIJZING: 

Deze eindcode zit ook verstopt in de inleidingsvideo 

en als dit de leerlingen opvalt, zorgt dit voor 

eventuele tijdsbesparing. 

5 

Voor het omzetten van de cijfercode naar letters van 

het alfabet is volgende hulpafbeelding op de Padlet 

te vinden. 
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PAGINA 9: EINDSCHERM (GEEN CODEWOORDVALIDATIE VEREIST) 

 

 

Het laatste videobericht van 

Anton waarin hij eindelijk 

ontsnapt is uit het verleden. 

Hierin bedankt hij de 

leerlingen voor hun inzet en 

neemt hij feestelijk afscheid. 
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Voorgestelde hints escaperoom 
 

 

• Startlink Google Forms: Escaperoom Nachkriegsliteratur (google.com) 
 

• Link naar Padlet: https://padlet.com/fluchtausdervergangenheit/nachkriegszeit   
     (wachtwoord = LITERATURGESCHICHTE) 

 

 

Per level kunnen (indien nodig) meerdere hints gegeven worden. Deze zijn opbouwend in de 

hoeveelheid informatie die prijsgegeven wordt (van cryptisch naar voor de hand liggend). 

 

 

 

 

LEVEL 1: 

1. Sturen van afbeelding/pictogram van fotocameraatje of leeg portret. 

2. Wie sehen diese Personen aus? 

3. Kombiniert die Padlet-Berichte. 

4. Wie heißt die unmittelbare Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland? 

 

LEVEL 2: 

1. Entscheidet euch zwischen den zwei Optionen: Welche passt im Text und stimmt mit dem Inhalt 

der Kurzgeschichte ‚Nachts schlafen die Ratten doch‘ überein?  

2. Zählt die Zahlen vor den richtigen Antworten auf. 

3. 1B, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A, 8B, 9B, 10A, 11A, 12B, 13B, 14A. 

4. In welchem Jahr wurde die Kurzgeschichte veröffentlicht? 

 

LEVEL 3: 

1. Sturen van afbeelding/pictogram van fotocameraatje of leeg portret. 

2. Wie sieht Hans Werner Richter aus?  

3. Wie heißt die Gruppe von Autoren die sich gelegentlich treffen und austauschen? 

4. 17 Umschreibungen. 

5. Ausfülldiagramm. 

6. Wie nennt man das kollektive Geschichtsbewusstsein das sich in Deutschland weitentwickelt hat?   

 

LEVEL 4: 

1. SED – Finde das Logo auf dem Padlet. 

2. Stasi – Finde die Lösung auf dem Padlet. 

3. Rote Buchstaben auf den jeweiligen Padlet-Berichten hintereinanderstellen. 

4. Schlagzeile auf dem Hintergrund / Greif zur Feder Kumpel. 

5. Wo befand sich dieser kulturpolitische Kongress in der DDR? 

 

LEVEL 5: 

1. Sucht die roten Zahlen bei den literarischen Quellen. 

2. Ordnet die Texte auf dem Padlet richtig, damit der Code vervollständigt wird. 

3. Guckt das erste Escaperoom-Video und sucht den Code. 

4. Die 8 Zahlen müssen in Buchstaben mithilfe des Alphabets umgewandelt werden.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1JQYLtdeA936AsJA0-rMPKRKbu2as4o0WlMbnEyqvr5w/viewform?edit_requested=true
https://padlet.com/fluchtausdervergangenheit/nachkriegszeit
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Padlet 

 

 

5 
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