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INHOUDSOPGAVE



   Over Scapetown 

Scapetown; een uitdagend project waarbij leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren over de bouw
Scapetown is ‘s werelds grootste escaperoom. In een oude fabriek plaatsen we een twintigtal Scapehouses. 
Scapehouses zijn bijzondere huizen met deuren die alleen te openen zijn als je de geheime codes kraakt. De hui-
zen zijn onderling verbonden met loopbruggen die nooit of te nimmer mogen worden verlaten. Aan de spelers de 
opdracht om de route door Scapetown te volbrengen. Een missie met mysterieuze opdrachten die toegang geven 
tot de Scapehouses. In de Scapehouses worden weer andere opdrachten gegeven. Zo volgt een doldwaze tocht 
langs vele huizen. Wie lost alle raadsels op en weet de missie te voltooien?

Scapetown wordt gebouwd door de leerlingen van tientallen bouwscholen in heel Nederland. De leerlingen 
hebben gekozen voor een carrière in de bouw. Je kunt eigenlijk wel stellen dat zij het Nederland van de toekomst 
gaan maken. Maar eerst moeten ze nog het een en ander leren. Timmeren, metselen, schilderen maar ook ont-
werpen, tekenen, plannen. Alles wat je moet weten om een huis, een gebouw of een bouwwerk te maken. Alles 
wat je moet kennen en kunnen om Scapetown te bouwen. Want dat hebben de leerlingen van de bouwscholen 
dus gedaan. Het resultaat kunnen jullie samen met jullie leerlingen misschien beleven. Want een aantal leerlingen 
van het voortgezet onderwijs worden verkozen om Scapetown te bezoeken. Misschien horen jouw leerlingen daar 
bij. Wat moeten ze daarvoor doen? Om te beginnen moeten ze zelf aan de slag. Ze gaan hun eigen Scapehouse 
ontwerpen. 

Maar ook zonder de gang naar een Scapetown evenement is dit een interessant project. Leerlingen stappen in 
een ontwerpproces en krijgen de kans om hun ontwerpen op een landelijke website te presenteren. Deze lesbrief 
biedt de docent alle tools om (eventueel vakoverstijgend) met de leerlingen aan de slag te gaan. 

Wat moeten de leerlingen doen? Simpel; ze maken een ontwerp van een Scapehouse en presenteren dat op  
de website van Scapetown. Er zit een stemsysteem op de website . Daar kunnen de leerlingen stemmen werven 
voor hun Scapehouse ontwerp. 

INTRODUCTIE 

LESBRIEF
SCAPETOWN



Scapetown is een project dat met name op school (Voortgezet Onderwijs) plaats heeft. Leerlingen bedenken 
en presenteren eigen Scapehouses.  Het project kan worden afgesloten met een topevenement dat enerverend, 
inspirerend, leerzaam en vooral attractief is. 

Het bijzondere is dat Scapetown echt is gebouwd door leerlingen en begeleiders van Bouwmensen. Bouwmensen 
is een vereniging van bouw- en infra-opleidings bedrijven. Opleidingen waar leerlingen alles leren over de bouw.

Op verzoek kunnen jouw leerlingen een kijkje nemen in de werkplaats van Bouwmensen.

Bouwmensen wil leerlingen in het VO met dit project laten ervaren of ze later willen werken in de bouw. Maar ook 
als ze andere talenten hebben, wordt het een leerzaam en inspirerend project. Een project waarin ruimte is voor 
al hun kwaliteiten. 

Om het team van leerlingen en docenten te helpen bij de missie ‘Wie maakt het beste Scapehouseontwerp’, bie-
den we deze lesbrief aan. In een aantal stappen helpen we om tot een goed en uitgewerkt ontwerp te komen dat 
de leerlingen op de website van Scapetown presenteren. Er zijn allerlei mogelijkheden om tot een goede presen-
tatie te komen. De docent bepaalt welke methode voor de leerlingen de beste is. Er zullen ongetwijfeld delen van 
de lesbrief zijn die jullie niet behandelen.

Dit document is bestemd voor de docent. Op de website van Scapetown is ook een leerlingen bestand beschik-
baar. De opdrachten uit het leerlingenbestand worden op de volgende bladzijden beschreven.

LESBRIEVEN
INLEIDING



   Tijdsbesteding 2 uur (inclusief introductie) 

Benodigdheden
1.	 projectie	van	digitale	film	met	geluid
2. Computers (t.b.v. internetonderzoek)
3. Blanco papier & potloden* (t.b.v. schetsen en notities) 

 TIP

Houd per team een speciaal schrift of blanco projectboek bij  
waarin je alle notities aantekeningen en schetsen bewaart. 
 

Tijdsplanning opdracht 1

1.	 Kijk	naar	de	introductiefilm	(±2 minuten)
2. Uitdelen en bespreken lesbrieven  (±5 minuten)
3. Leerlingen in teamverband aan de slag met papier en computers (45 minuten)

Wat is een Scapehouse? 
De missie is dus om een Scapehouse te ontwerpen. Een Scapehouse is eigenlijk een klein huis met daarin een  
mini-escaperoom. Alle Scapehouses samen vormen Scapetown. Bedenk hoe jouw Scapehouse eruit moet zien.  
Bedenk wat je er wil gaan doen, welke puzzels / opdrachten erin verborgen zijn. Heeft jouw Scapehouse geheime  
kamers? Of deuren? Hoe kun je uit jouw Scapehouse ontsnappen? Hoe origineler hoe beter.

  Teamopdracht

> Stel een team samen van 2 à 3 leerlingen 
> Brainstorm over jullie Scapehouse
> Noteer en of schets je ideeën
> Verzamel inspiratiefoto’s (internet).

OPDRACHT 1

INTRODUCTIE EN  
VOORONDERZOEK



   Tijdsbesteding 1 uur 

Benodigdheden
1. Computers (internetonderzoek)
2. Blanco papier / dummy & potloden* (t.b.v. planning en notities)

1. Voorbespreken met de klas 
2. In teamverband werken aan ‘plan van aanpak’

Als het goed is heeft je team al één of meerdere ideeën voor jullie Scapehouse.  Concepten noemen we die.  
In de komende periode gaan we één van de concepten uitwerken tot een ontwerp compleet met digitale  
presentatie. De digitale presentatie plaats je op de website van Scapetown. Er is ruimte voor afbeeldingen,  
teksten	en	korte	films.	Via	de	website	kunnen	vrienden,	familie	en	anderen	stemmen	op	het	beste	 
Scapehouseontwerp. Kan jouw team het publiek overtuigen? Er zijn verschillende manieren om je ontwerp  
te presenteren. We zetten er later een paar op een rijtje. In overleg met je docent maak je een planning en  
kies je de technieken die jouw team wil gebruiken.
O ja; je ontwerp moet ook nog aan een aantal voorwaarden voldoen. Een programma van eisen noemen we dat.

Programma van eisen Scapehouse.
> Het Scapehouse moet op palen staan
> Het Scapehouse moet ten minste twee afsluitbare toegangen / uitgangen  hebben
> Het Scapehouse moet bereikbaar zijn vanaf een voetpad op een hoogte van 550mm
>  Er moet een begroting worden gemaakt van de bouw van jullie Scapehouse  

inclusief plaatsing op locatie ergens centraal in Nederland (zie opdracht 4).

 TIP

> Bedenk een naam voor je team
> Noteer de namen en gegevens van je teamgenoten 
> Schrijf alles op in je project-notities
> Zorg dat je alle notities, foto’s etc. goed bewaart.

Opdracht 2: planning en taakverdeling
>  Bepaal hoe jouw team het Scapehouse aan het publiek wil presenteren op de website  

(schetsen / tekeningen / computermodel / animatie / maquette of anders)
> Verdeel de taken binnen je team
> Maak een inschatting van de tijd die je voor de diverse taken nodig hebt
> Plan in je agenda wanneer jouw team deze taken gaat uitvoeren
> Vergeet de begroting niet

OPDRACHT 2
PLAN VAN AANPAK



   Tijdsbesteding min. 2 uur ( afhankelijk van presentatiekeuze)* 

Benodigdheden
Zie presentatiemethode 

1. Voorbespreken met de klas 
2. Presentatiemethode bepalen (in overleg met de docent of de keuze wordt bepaald door de docent)
3. In teamverband werken aan presentatie

Presentatiekeuze(n)
Ontwerpers en architecten hebben verschillende manieren om hun opdrachtgevers te overtuigen voor hun 
ideeën. Het gaat erom dat je iemand enthousiast krijgt voor je concept. De presentatie is dus ontzettend belang-
rijk. Hieronder worden een aantal voorbeelden van presentatiemogelijkheden beschreven.

Schetsen 
Een snelle manier om jezelf en anderen te overtuigen is natuurlijk met een schets. Bekijk op internet 
(www.scapetown.nl)	onze	korte	film	hoe	je	snel	een	schets	kunt	maken.

Technisch tekeningen
Voordat een gebouw wordt uitgevoerd maakt een architect tekeningen. Op de tekeningen staan alle aanzichten 
van het gebouw. Hoe ziet jullie Scapehouse eruit als je er precies recht voor staat? En vanaf de zijkanten?  
En vanaf de bovenkant? 
De tekening wordt op schaal gemaakt zodat je kunt zien wat de uiteindelijke maten van het gebouw worden.  
Een technisch tekening geeft een duidelijke indruk van het ontwerp. Een goede technische tekening kan een 
opdrachtgever doen besluiten om een huis te kopen. Kan jullie tekening  het publiek en de jury overtuigen?
Bekijk	op	internet	onze	korte	film	(www.scapetown.nl)	hoe	je	een	technische	tekening	kunt	maken.	

Computermodel
Tegenwoordig werken de meeste ontwerpers en architecten hun ideeën op de computer uit. Dat heeft veel voor-
delen. Als je bijvoorbeeld een 3d (drie-dimensionaal) tekening maakt, kun je het ontwerp van alle kanten bekijken. 
Als je niet tevreden bent kun je het ontwerp redelijk makkelijk aanpassen. Dankzij virtual reality kun je zelfs in  
je eigen ontwerp rondkijken. Het enige dat je nodig hebt is een computer. Er zijn veel computerprogramma’s  
die je (zelfs gratis) kunt gebruiken. Kijk bijvoorbeeld eens naar Google SketchUp. Een makkelijk te leren gratis 
programma met goede tutorials (handleidingen) http://www.sketchup.com.

OPDRACHT 3
PRESENTATIE (1)

VERDER NAAR DEEL 2 VAN DEZE OPDRACHT...



Animatie 
Een	animatie	is	een	film	waarin	je	je	ontwerp	presenteert.	Dat	kan	natuurlijk	met	een	computer	maar	er	zijn	ook	
andere manieren. Zo vind je op internet erg leuke ‘stop-motion’ animaties. Deze worden gemaakt met eenvoudige 
spullen. Lego, speelgoed, wat knippen en plakken en een smartphone en je kunt al aan de slag.
Met de meeste 3d computer tekenprogramma’s kun je ook mooie animaties maken. 

Maquette 
Vaak wordt er een maquette van een gebouw gemaakt. Een maquette is een kleine versie van het uiteindelijke 
gebouw. Een goede maquette laat zien hoe het gebouw echt wordt. Het voordeel van een maquette is dat je al 
een goed gevoel krijgt hoe het gebouw gemaakt wordt. In het klein kun je nog fouten maken en daarna aanpas-
singen doen. Bij belangrijke opdrachten kan een maquette de opdrachtgever over de streep trekken. Een goede 
maquette ziet er mooi uit en ook mensen die geen verstand hebben van technisch tekenen, kunnen een ontwerp 
goed	bekijken.	Als	je	ervoor	kiest	om	een	maquette	te	maken,	kun	je	daar	weer	foto’s	of	een	film	van	maken	die	 
je op de website van Scapetown plaatst. 

Bekijk de  instructiefilm hoe je een maquette maakt (www.scapetown.nl)

Materiaalbenodigdheden
potlood, gum, liniaal, snijmat, snijlat, breekmesje,lijm, karton (grijs/witboard ±1mm en 2 mm), houten balkjes, 
schuurpapier, plakband (schilderstape), vernis en kwast.

   Tijdsbesteding min. 2 uur 

Anders of een combinatie van methoden
De presentatie die je kiest, heeft natuurlijk alles met je concept te maken. Uiteindelijk gaat het erom dat je de 
opdrachtgever, de jury en uiteindelijk het publiek weet te overtuigen van je idee. Misschien verras je iedereen met 
een toneelstuk, een gedicht of een combinatie van presentatiemethoden.

OPDRACHT 3
PRESENTATIE (2)



   Tijdsbesteding 1 uur (afhankelijk van presentatiekeuze)*

Benodigdheden
Computers en internet 

Op www.scapetown.nl kun	je	teksten,	ingescande	teksten,	foto’s	en	filmpjes	(via Youtube) uploaden.  
Op de website staat uitgelegd hoe je dat kunt doen. 

PLAATS JE ONTWERP  
OP DE WEBSITE

OPDRACHT 4



Bewaar je ontwerp, je presentatie, je projectnotities en alle foto’s want wie weet wordt  
het ontwerp van jouw team gekozen om later nog eens te presenteren.

BEWAAR JE ONTWERP
OPDRACHT 5



   Tijdsbesteding ±1 uur 

Benodigdheden
1. Computers met internet

1. Voorbespreken met de klas 
2. In teamverband werken aan een scapepuzzel

Ben je wel eens in een escaperoom geweest? Meestal word je in een escaperoom opgesloten en moeten jij en je 
teamgenoten zien te ontsnappen. Om de deur te kunnen openen moet je eerst een geheime code kraken. Soms 
is het een eenvoudige code maar meestal moet je meerdere ingewikkelde puzzels en opdrachten doen, voordat 
je de oplossing weet. En je moet de code binnen een bepaalde tijd weten te kraken. Het team dat het snelst uit de 
escaperoom ontsnapt is de winnaar. 

In deze opdracht moeten jij en je teamgenoten een ingewikkelde puzzel of opdracht bedenken.

  Teamopdracht

Bedenk met je teamgenoten verschillende puzzels of opdrachten:
> Ga naar het internet voor inspiratie (ideeën)
> Werk binnen een bepaald thema. Dat helpt 
> Kies een thema waar je in geïnteresseerd bent (een hobby?)
> Bepaal je doelgroep (bijvoorbeeld je klasgenoten)
> Zorg dat je opdrachten of puzzels niet te moeilijk zijn
> Zorg dat je opdrachten of puzzels niet te makkelijk zijn
> Werk de verschillende opdrachten en puzzels uit
> Test de opdrachten en puzzels bij de doelgroep

OPDRACHT 6

(Optioneel) ONTWERP JE EIGEN  
SCAPEHOUSEPUZZEL



   Tijdsbesteding 1 uur 

Benodigdheden
1. Computers met internet

1. Voorbespreken met de klas 
2. In teamverband werken aan planning en calculatie

Begroting: in het programma van eisen staat beschreven dat je ook een begroting moet maken. In de bouw is het 
belangrijk dat de opdrachtgever het ontwerp mooi vindt. Maar het is ook belangrijk dat het ontwerp betaalbaar  
en realiseerbaar (te maken) is. Daarom is het belangrijk dat je aangeeft hoe duur het is om het ontwerp uit te 
voeren.

Materialen: zet op een rijtje welke materialen je nodig hebt om het ontwerp van jouw team in het echt uit te voeren.

Materiaalkosten: zoek op wat die materialen kosten en tel de kosten van alle materialen bij elkaar op.  
Zo wordt duidelijk wat de materiaalkosten zijn. Bijna alles is op het internet te vinden.

Arbeidskosten: probeer te bedenken welke specialisten jouw Scapehouse kunnen bouwen. Vaak zijn er meerdere 
specialisten bij een bouw betrokken. Denk aan een timmerman, een metselaar, een elektricien, een loodgieter, 
een schilder etc. Zet die werkzaamheden op een rijtje en maak een inschatting hoe veel uren ze bezig zijn met de 
uitvoering van jullie ontwerp. Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die kunnen helpen. Op het internet is  
ook veel informatie te vinden. Op die manier breng je de arbeidskosten of loonkosten in beeld. 

Planning: weet je wie het gebouw gaan maken en hoe lang ze er over doen? Dan kun je ook een planning voor de 
uitvoering van de bouw maken. Let erop dat sommige werkzaamheden pas kunnen beginnen als anderen klaar zijn. 
Het is bijvoorbeeld lastig om het dak te timmeren als de dragende constructie nog niet klaar is…
Zijn er nog andere kosten waar je rekening mee moet houden? (vergunningen, transport, gereedschap etc.)

En jij; vergeet niet jouw eigen uren in rekening te brengen. En de uren van je teamgenoten natuurlijk.  
Wat is jullie ontwerp waard? En hoe lang is je team bezig om alles te organiseren, te plannen en te controleren?

OPDRACHT 7

PLANNING  
& CALCULATIE

(Optioneel)



   Tijdsbesteding 1-4 uur 

Benodigdheden
1. Computers met internet

1. Voorbespreken met de klas 
2. In teamverband werken aan scenario voor Scapetown

Alle Scapehouses samen vormen Scapetown. Scapetown wordt opgebouwd in een verlaten fabriek. Een verza-
meling van Scapehouses verbonden door loopbruggen. De bezoekers van Scapetown moeten opdrachten en 
raadsels oplossen om toegang te krijgen tot het volgende Scapehouse. Samen vormen de Scapehouses en de 
puzzels Scapetown. 

Maar	voordat	ze	beginnen	krijgen	de	bezoekers	van	Scapetown	een	korte	film	te	zien.	Een	spannende,	angstaan-
jagende	film	waardoor	je	helemaal	in	een	bepaalde	sfeer	komt.	Het	verhaal	legt	aan	de	bezoekers	uit	waar	ze	zijn	
en waarom ze zijn opgesloten. Zo wordt omschreven hoe en waarom ze kunnen ontsnappen.

Jouw	team	gaat	ook	zo’n	film	bedenken,	maar	dan	voor	heel	Scapetown.	Deze	korte	film	moet	laten	zien	wat	de	
missie wordt voor de bezoekers van Scapetown. Want de bezoekers zullen zich van alles afvragen:

> Waarom staan al die Scapehouses in de verlaten fabriek?
> Wie hebben die Scapehouses gebouwd?
> Waarom is de fabriek verlaten?
> Waarom zijn de Scapehouses verbonden door loopbruggen? 

Allemaal vragen die in het verhaal aan bod kunnen komen. De vraag is wat voor verhaal jullie bedenken.  
Hoe ziet jullie Scapetownmovie eruit?

De opdracht;	schrijf	een	synopsis	voor	de	film	van	Scapetown
> Beantwoord met je team de bovenstaande vragen. 
> Je mag alles bedenken, niets is te gek!
> Als je een gezamenlijk idee hebt, ga je dit uitwerken in een samenvatting
> Verzamel afbeeldingen van internet of uit tijdschriften 
> Zet de afbeeldingen op één groot vel. Dat noemen we een moodboard
>  Maak (eenvoudige) tekeningen van de verschillende hoofdstukken of scènes.  

Als je die in de goede volgorde achter elkaar zet, heb je een storyboard
>  Is er tijd om jullie trailer echt te maken? Overleg met je docent  

SCAPETOWN  
DE MOVIE

OPDRACHT 8

(Optioneel)



   Tijdsbesteding i.o.m Bouwmensen 

Benodigdheden
1. Vervoer naar de locatie
2. Vragenlijst

Wil je met je leerlingen een bezoek brengen aan de locatie van Bouwmensen bij jou in de buurt?  
Kijk dan op www.bouwmensen.nl voor de juiste contactgegevens en maak een afspraak voor een bezoek! 

Tip! Laat leerlingen vragen voorbereiden en stuur die naar de opleiding zodat ze zich daar goed kunnen voorbe-
reiden

OPDRACHT 9

BEZOEK  
BOUWMENSEN

(Optioneel)



   Tijdsbesteding 3 uur (op het evenement) 

Benodigdheden
1. Vervoer naar de locatie

Het aantal leerlingen dat het evenement ‘Scapetown’ kan bezoeken is beperkt. Overleg met de Bouwopleiding van 
Bouwmensen welke leerlingen het evenement kunnen bezoeken. Op www.scapetown.nl kun je een bezoek aan 
het evenenement aanvragen. In overleg met de organisatie zal aan je groep een datum worden toegewezen. De 
locatie is uiteraard nog strikt geheim! Je wordt met de klas ingedeeld op een ochtend of middag.

Let op: het is niet zeker dat er elk schooljaar een Scapetown evenement wordt georganiseerd. Kijk op www.
scapetown.nl voor de meest actuele informatie

OPDRACHT 10

BEZOEK  
HET EVENEMENT

(Optioneel)



Scapetown van wie? Bouwmensen
Scapetown is een project van Bouwmensen. Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-
opleidings bedrijven. Er zijn bijna 30 Bouwmensen-vestigingen in Nederland. Bouwmensen is ontstaan uit een 
initiatief van de vakgroep Opleidings bedrijven Bouwend Nederland. De vereniging zorgt voor vakbekwaam  
personeel voor de toekomst. Via regionale opleidingen samen met ervaren en betrokken partners. 

Scapetown voor wie?
Leerlingen VO (12-14jaar)

  Doelgroep

> Leerlingen leerjaar 1 & 2 (12-14jaar)
> VO breed (VMBO-HAVO-VWO)

Scapetown waarom?
Bouwmensen	wil	jongeren	op	een	goed	moment	in	hun	ontwikkeling	laten	ervaren	of	ze	affiniteit	hebben	met	de	
bouw. Dit kan hen helpen bij hun loopbaanoriëntatie. Bouwmensen hoopt natuurlijk dat de jongens en meiden 
op die manier hun talenten later gaan inzetten op hun bouwopleidingen. Maar ook voor de jongeren die andere 
talenten hebben wordt het een leerzame en inspirerende ervaring. Een project wat vakoverstijgend kan worden 
ingezet. En een project waar allerlei aspecten van de 21 century skills van de leerlingen worden beproefd.

INFORMATIE

ACHTERGRONDINFORMATIE  
VOOR DOCENTEN (1)



  Scapetown hoe

Scapetown hoe? 
Groepen:  2 à 3 leerlingen (optioneel individueel)
Opdracht: Ontwerp je eigen Scapehouse

  Totale tijdsbesteding (minimaal 7 uur) 

Tijdsbesteding (aan te passen), onderverdeeld:
Vooronderzoek (2 uur), plan van Aanpak, Planning (1 uur), ontwerpfase (1 uur), presentatie (3 uur)

Scapetown aansluiting curriculum
Curriculum:
LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding)
Techniek
Handvaardigheid
Tekenen
Culturele en Kunstzinninge Vorming

Ook van toepassing:
Natuurkunde
Wiskunde
Nederlands

INFORMATIE

ACHTERGRONDINFORMATIE  
VOOR LEERKRACHTEN (2)



Scapetown:  Het project en de verzameling van Scapehouses in een fabriek verboden door 
loopbruggen

Scapehouse: Een huis dat onderdeel uitmaakt van Scapetown
Bouwmensen:  Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-opleidings-

bedrijven. Er zijn bijna 30 Bouwmensen-vestigingen in Nederland
Bouw Opleidingsbedrijven:  Scholen waar leerlingen leren timmeren, metselen, en daarnaast  

ook stage lopen bij bouwbedrijven
Concept: Het totale idee 
Programma van eisen:  De voorwaarden waaraan je ontwerp en je presentatie  moeten voldoen
Scapetownmovie	:	 	Een	korte	film	die	de	bezoekers	van	Scapetown	zien	en	waarin	het	verhaal	 

achter Scapetown en de missie voor de bezoekers worden uitgelegd.
Synopsis:	 Een	overzichtelijke	samenvatting	van	de	inhoud	van	een	boek,	film	of	toneelstuk.

INFORMATIE
BEGRIPPENLIJST


