
Ondersteuning Escape Room Universiteit Utrecht 

 

Escape Room 

De Escape Room MasterMind (https://mastermind.uu.nl/) beoogt op een innovatieve manier 

docententeams kennis te laten maken met nieuwe onderwijstechnologieën. Een docententeam 

wordt vrijwillig opgesloten in een kamer en kan alleen ontsnappen door het samen oplossen van 

allerlei opdrachten. Daarmee maken docenten spelenderwijs kennis met allerlei innovatieve 

onderwijsvormen zoals blended learning. Na ontsnapping uit de escape room gaan docenten met 

elkaar in discussie over de toepassing in eigen cursussen. De Escape Room is onderdeel van het 

onderwijsinnovatieprogramma Educate-it (https://educate-it.uu.nl/) van de Universiteit Utrecht 

(directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek) dat docenten en studenten helpt hun onderwijs te 

versterken, o.a. door de inzet van blended learning tools.  

 

GameMaster 

Tijdens de Escape Room zijn er altijd twee GameMasters aanwezig. Een GameMaster fungeert in 

spelsituaties als spelleider/moderator. Het gaat hier dan om het organiseren van het spel, regels 

handhaven, zorgen dat de spelers verder komen in spel en het creëren van de juiste sfeer. Daarnaast 

ondersteunen enkele GameMasters bij organisatorische werkzaamheden om de Escape Room achter 

de schermen goed te laten verlopen. Wij zoeken:  

 

Ondersteuner Escape Room MasterMind (8-16 uur per week) 

 

 
 

Werkzaamheden Escape Room 

• Fungeren als GameMaster tijdens de Escape Room 

• Administratieve taken zoals het verwerken van aanmeldingen, het bijhouden van de mailbox 

en de website up-to-date houden 

 

De pop-up Escape Room wordt één keer per maand opgebouwd bij een faculteit van de Universiteit 

Utrecht. Hierdoor zullen de werkzaamheden rondom die periode pieken. In andere weken zul je ook 

niet Escape Room gerelateerde taken bij Educate-it verzorgen. Taken hiervoor zullen variëren van 

het bemensen van de balie van Educate-it, het ondersteunen van docenten bij het gebruik van 

onderwijstools tot het ondersteunen in Do-it-Yourself studio’s.  

 

Wij zoeken een student die: 

• op zoek is naar een bijzondere, uitdagende en creatieve bijbaan; 

• ten minste op maandagen en vrijdagen beschikbaar is tot begin juli 2018; 

• één week per maand, wanneer de Escape Room draait, de hele dag beschikbaar is op 

maandag en vrijdag. De andere weken zijn je uren flexibel in te delen;   

https://mastermind.uu.nl/
https://educate-it.uu.nl/


• goed communiceert naar docenten en binnen het team; 

• proactief op zoek gaat naar oplossingen en mogelijkheden; 

• organisatorisch sterk is en nauwkeurig werkt; 

• stressbestendig is in weken dat de Escape Room op volle toeren draait. 

 

Wij bieden: 

• een 0-uren contract voor de duur van een jaar; 

• flexibele invulling van jouw uren in weken waarin de Escape Room niet draait, maar bij 

voorkeur tussen de 8 en 16 uur beschikbaarheid per week; 

• een salaris van €11,25 bruto per uur. 

 

Ben je enthousiast? 

Stuur voor 7 januari je motivatie en CV naar Annet van der Riet (a.c.vanderriet@uu.nl). Voor vragen 

kun je ook via dit mailadres contact opnemen.  

 

 

 

 

 

 

 


