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Inleiding 
 
We hopen dat je klas een fijne ervaring had in onze escape game “Food Factory”.  
 
Met deze game willen we leerlingen uit de derde graad ASO en TSO op een 
interactieve en innovatieve manier laten kennis maken met : 

- de voedingsindustrie en haar beroepsprofielen en hun maatschappelijke 
waarde, 

- diverse vaardigheden en kennis uit verschillende vakdomeinen om zo 
waarheidsgetrouwe problemen op te lossen, 

- de vele inspanningen rond duurzaamheid binnen deze sector. 
 
Spel is een motiverende insteek om leerinhouden te verwerven. Daarom hebben we 
met veel zorg deze game ontworpen, gemaakt en getest. De funfactor is het begin 
van het leerproces. 
 
Maar een escape game staat niet op zichzelf. Nabespreking is absoluut 
noodzakelijk. Op die manier kunnen de leerlingen hun ervaringen van tijdens het 
spel vertalen naar inhoudelijke begrippen en competenties. Het materiaal uit de 
game kan een basis zijn voor verschillende lesinhouden.  
 
Om een goede nabespreking te kunnen doen, neemt je als leerkracht de rol op van 
facilitator. Het is dan ook aangewezen dat je aanwezig bent bij het spel van je 
klasgroep. Spontane uitspraken, interacties of gebeurtenissen leveren interessante 
input voor verdere verwerking. 
 
Wil je nog dieper op de competenties ingaan? Dan raden we zeker deze websites 
aan:  

• Joblabo Voeding Roeselare: www.joblabo.be  
• Info rond jobprofielen: www.foodatwork.be  
• Inspiratie in functie van opleiding- en studiekeuze: www.onderwijskiezer.be  
• Vacatures in de voedingsindustrie: www.vdab.be  

 
 

  

http://www.joblabo.be/
http://www.foodatwork.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.vdab.be/
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Theoretische kaders 
 
We maakten de nabespreking volgens deze principes:  

• Breed inzetbaar 
• Van concreet naar conceptueel 
• Feedback van peers 
• Tastbaar 

 
Zowel de game als de nabespreking zijn een vertaling van de STEM-didactiek naar 
een concrete en complexe speluitdaging. Leerlingen moeten tot een passende 
oplossing komen voor het doel van het spel. Ze moeten hiervoor de problemen en 
uitdagingen analyseren, iteratief oplossingen testen en gebruik maken van de 
multidisciplinariteit van hun team om tot een passende oplossing te komen. 
 
Het spel is semi-gestructureerd. Waarbij de spellijn het uitgezette en te volgen pad 
vormt voor leerlingen, maar hun succes in grote mate afhankelijk is van hun aanpak 
en samenwerking. Voor dit spel is geen voorkennis van de voedingsindustrie 
vereist. 
 
Voor de opbouw van de leerervaring (bestaande uit de game met nabespreking) 
lieten we ons inspireren door de leercyclus van David Kolb. Dit model is de basis 
van het ervaringsleren. We vertrekken vanuit een concrete ervaring, waarop 
vervolgens gereflecteerd wordt. Tijdens de reflectie maken we de competenties 
concreter. We laten de leerlingen reflecteren over zichzelf en over de ander, zodat 
ze hier zelf verder mee aan de slag kunnen. 
 
Voor het inschatten van competenties, baseren we ons op het talentmodel van Luk 
Dewulf. Hij stelt dat talenten eerder opgemerkt worden door anderen, dan dat we ze 
zelf beseffen. Als iemand zegt: “dat heb je knap gedaan,” dan vinden we dat van 
onszelf vaak heel gewoon. In de positieve feedback van anderen is dus heel wat 
materiaal te vinden om onze eigen talenten te ontdekken. En met het oog op een 
duurzaam professioneel leven is het heel belangrijk dat leerlingen hier goed zicht 
op hebben. Zo willen we hen op weg zetten bij hun oriëntering naar verdere studies. 
 
De selectie van de inhoudelijke thema’s komt voort uit: 

- De ontwikkelingsopdracht van Joblabo Voeding Roeselare 
- Een workshop en interviews met medewerkers uit de voedingsindustrie, 

sectorfonds Alimento en medewerkers van POM West-Vlaanderen die de 
voedingsindustrie ondersteunen 

- Een workshop met laatstejaars secundair onderwijs over inhoudelijke 
thema’s die voor hen relevant zijn 
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Aanpak 
 
De reflectie verloopt in 2 delen. 
 
De eerste fase van de reflectie is kort en vindt plaats vlak na het spel. 
De tweede fase is meer uitgebreid en gaat door tijdens een lesmoment, bij voorkeur 
het eerstvolgende lesmoment na het spelen. 
 
De uitgebreide nabespreking kan gebeuren op 1 lestijd. De leerlingen gaan van een 
concrete ervaring naar meer conceptuele begrippen zoals jobcompetenties en 
interessegebieden. Wil je deze grondig uitdiepen, dan neem je best wat meer tijd. 
Je kan de verworven inhouden ook kaderen in een ruimer (STEM-)project. We gaven 
in de infofiches alvast wat suggesties om dieper op de inhoud in te gaan.  
 
Dit document heeft als doel een houvast en een mogelijkheid tot structuur te bieden.  
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Reflectie aansluitend op het spel 
 

- Doel: kort de eerste ervaringen uitwisselen 
- Tijd: 15 minuten 
- Locatie: in de spelruimte 
- Facilitator: de leerkracht of de spelbegeleider 
- Materiaal: Reflectiefiche polaroid (er staan er 4 op een A4-blad) 

 
 
Bespreek de beleving 
 
Spelers maken heel wat mee tijdens het spelen van de escape game.  
De gameflow is zo opgebouwd dat leerlingen met verschillende emoties kunnen 
worden geconfronteerd, gaande van frustratie tot opluchting. Het kunnen uiten en 
samen bespreken van al deze ervaringen en emoties is een essentieel onderdeel 
van een kwalitatieve nabespreking.  
 
Als facilitator:  

- vraag je hoe ze het spel ervaren hebben 
- vraag je naar wat leerlingen gedaan hebben 

Dit geeft je inzichten in de individuele ervaringen en de groepservaringen.  
Je kan dit doen aan de hand van de popcorn-methodiek. 
Iedereen die iets wil inbrengen, zet een stap naar voor en gooit zijn bijdrage in de 
groep.  
Bij stillere groepen kan je dit meer structureren, door bijvoorbeeld de kring rond te 
gaan. 
 
Tips 

- Hou het kort en krachtig.  
- Blijf zo dicht mogelijk bij de ervaring. 
- Wees aandachtig voor de stillere types in de groep 
- Doe aan het einde een korte check bij iedereen: is alles wat gezegd moest 

worden, ook gezegd? 
 
Om de reflectie af te sluiten krijgt iedere leerling nog 5 minuten om een 
persoonlijke ‘polaroidfiche’ in te vullen. 
 
Hierop staat ‘straf moment’. Stel hierbij de vraag wat voor de leerlingen een straf 
moment was tijdens het spel.” 
 
De polaroid is de basis voor de verdere reflectie, dus haal deze opnieuw op. Of 
vraag leerlingen om deze mee te brengen op het moment van de klassikale 
nabespreking.  
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Uitgebreide reflectie 
 

- Doel: uitgebreide reflectie 
- Tijd: 1 à 2 lesuren 
- Locatie: klaslokaal 
- Facilitator: de leerkracht 
- Materiaal: ingevulde reflectiefiche polaroid 
- Opstelling: de leerlingen zitten per team, zoals ze samengesteld waren in het 

spel. Ze moeten samen rond een tafel kunnen zitten, zodat ze elkaars 
werkbladen kunnen zien. 

- Materiaal:  
o infofiches (hangen uit) 
o polaroidfiche uit vorige stap 
o grondplan 
o game flow (1 per team) 
o ondersteunende vragen (1 per leerling) 
o Lijm of plakband 
o persoonlijke poster (A3) 
o lijst competenties 
o jobprofielen (hangen uit) 

 
 
Infofiches 
 
De infofiches met toelichting rond de puzzels liggen verspreid in de ruimte.  
De leerlingen krijgen even de tijd om deze te bekijken.  
 
 
Polaroidfiche  
 
Daarna nemen de leerlingen hun polaroidfiche en bekijken deze nog even opnieuw. 
Ze zetten zich per spelteam aan een tafel.  
 
 

Grondplan 
 
Elk team duidt een gespreksleider aan. 
Elke leerling krijgt een fiche met ondersteunende vragen. 
De leerlingen krijgen het grondplan van de game voor zich.  
 
Instructie: “Plaats je polaroidfiche op het grondplan, meer specifiek op de locatie 
waar je je straf moment hebt ervaren.” 
Vervolgens doorlopen de game opnieuw, gezamenlijk en chronologisch.  
Hiervoor gebruiken ze de fiche ‘game flow’ passend bij hun teamkleur. 



 Food Factory nabesprekingstool 7 

 

De gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt. 
 
Op het moment dat de doorloop komt bij een polaroid, vertelt de betreffende leerling 
wat maakte dat hij of zij dit aangeduid heeft als straf moment. 
De andere leerlingen worden uitgenodigd om verduidelijkende vragen te stellen.  
 
De leerlingen die rechtstreeks betrokken waren op het straf moment mogen 
vervolgens input geven over hoe zij gezien hebben dat dit voor de persoon een straf 
moment was.  
 
 
 

Persoonlijke poster 
 
De leerlingen krijgen het werkblad ‘Persoonlijke poster’. 
Ze nemen hun polaroidfiche van het grondplan en kleven deze in het midden van 
hun poster.  
Op de poster staan verschillende zones. 
 
 
Competenties 
 
De leerlingen krijgen een lijst met competenties.  
Hieruit kiezen ze er één voor zichzelf, en één voor elk van de leden van hun team. 
Ze knippen en kleven (of schrijven) deze op hun Persoonlijke poster in het veld 
‘Competenties’. De ‘competenties’ die ze ontvangen van anderen, voegen ze hieraan 
toe. 
 
Na de uitwisseling bekijken de leerlingen wat ze gekregen hebben.  
Ze vragen toelichting aan hun medeleerlingen.  
In het veld ‘Concreet voorbeeld’ schrijven ze minstens 1 concreet voorbeeld van 
waar anderen hen deze competenties hebben zien inzetten. 
 
Laat de leerlingen minstens eenmaal competenties uitwisselen. Naargelang de 
hoeveelheid feedback en interactie kan je ze een tweede maal laten uitkiezen, 
toewijzen, bevragen en een concreet voorbeeld laten formuleren. 
 
Geef op het einde van deze fase de instructie om het profiel individueel nog aan te 
vullen. 
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Interessegebieden 
 
De leerlingen hebben doorheen het spel (verder) kennis gemaakt met technische 
uitdagingen, cognitieve uitdagingen, zaken rond automatisatie, robotica, elektriciteit, 
mechanica, engineering, programmeren, encrypteren, biotechnologie, 
voedingstechnologie, R&D, duurzaamheid, kwaliteit, product- en procesinnovatie, 
teamwork, problemen oplossen, … 
 
Laat de leerlingen aanvullen op de poster welke 2 interessegebieden hen het meest 
aanspreken. 
 
 
Profielen 
 
Nu hun persoonlijke poster klaar is, vergelijken de leerlingen deze met de 
jobprofielen. Met welke taken en competenties is er een match? Wat spreekt hen 
aan? Waarom?  
 
 
1-minute pitch 
 
De leerlingen presenteren in 1 minuut hun ‘Persoonlijke poster’ aan elkaar, binnen 
het kleine spelteam. 
 
 
 

STEM 
 
Escape games lenen zich uitstekend voor STEM-projecten. 
 
In de infofiches lichten we toe waarom welke puzzels in de game vervat zitten, maar 
ook hoe je er verder mee aan de slag kan als STEM-leerkracht. 
 
Daarnaast is zelf een escape room bouwen het ultieme STEM-project: probleem en 
doelstelling analyseren, inhoud verwerven, prototypes maken, testen, onderzoek 
doen naar materialen… Op de website van #ANT escape rooms 
(www.antescaperooms.be) vind je inspiratie om verder mee aan de slag te gaan.  
 
 
 

  

http://www.antescaperooms.be/
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Sleutelcompetenties en leerdoelen 
 
Voor deze escape game werd gekozen om de focus te leggen op volgende 
sleutelcompetenties: 
 

• Digitale competenties 
• Sociaal-relationele competenties 
• Wiskunde, Wetenschappen, Technologie en STEM 
• Duurzaamheid 
• Leercompetenties 
• Zelfbewustzijn  
• Ondernemingszin 

 
In functie van de hedendaagse noden en kansen in de voedingsindustrie kregen 
volgende inhouden extra aandacht: 
 

• IT, computationeel denken, automatisatie, robotisering en digitale 
vaardigheden 

• (Onderhouds-)techniek, elektriciteit, mechanica 
• Wetenschap, chemie, bio-techniek en voedingstechnologie 
• Samenwerken, informatie en kennis delen, creativiteit en probleemoplossend 

denken 
 
Uitgebreide omschrijvingen van deze sleutelcompetenties, de nieuwe eindtermen 
voor de uitstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en doorstroomfinaliteit is terug te 
vinden op de website www.onderwijsdoelen.be 
 
Op de infofiches vind je de leerdoelen per puzzel terug. 

http://www.onderwijsdoelen.be/
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