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(ONT)SNAP JIJ DE(ONT)SNAP JIJ DE
GEVOLGEN GEVOLGEN 

VAN GISTER?!VAN GISTER?!



(ONT)SNAP JIJ DE
GEVOLGEN VAN GISTER?!

Schemering. Achter het gebonk in je hoofd hoor je de stem van je 
moeder. Klinkt niet best. Vandaag kan je wel vergeten. Wat heb je 

gister gedaan? Voor één keer krijg je de kans om terug te gaan in de 
tijd en andere keuzes te maken. Om in te zien wat de gevolgen zijn van 
alcoholgebruik. Ervan te leren en het dit keer anders te doen. Om wél 
een feestje te bouwen, maar je niet te laten opsluiten door de drank. 

(Ont)snap de gevolgen van gister!

ESCAPEROOM
Deze mobiele escaperoom is een 

professionele experience met een aantal 

relevante puzzels omtrent alcoholgebruik. 

Binnen 2O minuten moeten vier jongeren 

zien te ontsnappen. Dit doen ze door 

verstandig om te gaan met alcohol 

gerelateerde vraagstukken. 

VOORWAARDEN
•  De escaperoom kan op scholen alleen ingezet 

 worden in combinatie ,met de interventie Helder 

 op school

•  Minimale afname van 1 schoolweek, in 1 schoolweek   

 kunnen +/- 25O leerlingen door de escaperoom 

•  De afmetingen op het schoolplein voor het stallen

  van de bus zijn minimaal: 6 meter bij 4 meter

  (2.25m hoogte)

•  Een stroompunt van 24O volt

• 1 vast aanspreekpunt 

DOELGROEP
De inhoud van de escaperoom is afgestemd op eerstejaars- en tweedejaars leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.   

DOEL
• Deelnemers bewust maken van de    

 gevolgen van alcoholgebruik

• Kennis over de gevaren van alcoholgebruik   

 geven en laten gebruiken in de escaperoom 

•  De escaperoom wordt ingezet als beloning   

 op de interventie Helder op School

INTERESSE?
Heeft uw school interesse in afname van 

de escaperoom. Neem contact op via info@

sportheroes.nl of vul het aanvraagformulier 

in op www.ffserieusescaperoom.nl 

Helder op school
Op het Voortgezet Onderwijs is inzet van de #FFSERIEUS?! Escape Room een leuke aanvulling op de interventie Helder op School van het Trimbos Instituut. Deze interventie is een wetenschappelijk onderbouwd schoolpreventieprogramma welke een integrale aanpak biedt aan leerlingen/studenten en hun omgeving gericht op roken, gebruik van alcohol, drugs en gamen.


