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ONTDEK DE KRACHT VAN TAAL   
INSTRUCTIE VR DIGITAALEXPEDITIE   
 
Tegen welke problemen loop je aan als je de taal niet goed beheerst? Ervaar het zelf!  
 
De DigiTaalexpeditie is gemaakt om iedereen te laten ervaren hoe een dag in elkaar 
steekt als je minder taalvaardig bent. Dagelijkse taken zijn ineens heel ingewikkeld. De 
spelers van de DigiTaalexpeditie krijgen door middel van puzzels in een escaperoom 
setting op een speelse manier te maken met de problematiek waar een laaggeletterde elke 
dag mee worstelt. Zo ontdekt de speler de kracht van taal.   
 
In deze instructie vind je hoe het werkt, hoe je het opstart, waar de DigiTaalexpeditie 
allemaal voor in te zetten is, een poster & flyer ter promotie en informatie, en voorbeeld 
social media berichten.   
 
HOE WERKT HET?  
Deze instructie gaat over de DigiTaalexpeditie op je telefoon met gebruik van een siliconen 
VR-bril. Door de VR-experience word je echt ondergedompeld in het spel. Het spel is ook te 
spelen op tablets en laptops, dan zonder VR-experience.   
 
Je gaat in de DigiTaalexpedite op zoek naar vier sleutels. Deze verdien je door vier puzzels op 
te lossen. Zodra je een sleutel hebt verdiend, verschijnt die aan de onderkant. Je ziet de 
puzzels door om je heen en naar boven en naar beneden te kijken en zo kun je puzzels 
“aanklikken”. Je klikt de puzzels aan door het rondje (zie dit als je cursor) even stil te houden 
op de goede plek. Het rondje vult zichzelf en daardoor wordt de keuze gemaakt.   
 
ZO START JE ‘M OP:  

1. Open de DigiTaalexpeditie met je telefoon door de QR-code op de poster of flyer te 
scannen. Of klik hier.   

2. Kantel je telefoon horizontaal, net zoals een landschap. Als je telefoon dit niet doet, 
zorg dan dat je ‘auto-rotate’ hebt aanstaan.   

3. Zet je geluid aan, dit is nodig voor een van de puzzels.   
4. Zet het spel fullscreen door op het icoontje rechtsonder te klikken (het ziet er zo 

uit: [  ]). Hierdoor verdwijnt de adresbalk.  
5. Klik op het VR-bril icoontje onderaan in het midden van het beeld. Hierdoor wordt je 

scherm opgesplitst in twee kanten en is je telefoon klaar voor de VR-experience.  
6. Vouw de siliconen VR-bril uit en doe je telefoon in de VR-bril door het klepje wat naar 

achter te buigen en je telefoon hier tussen te stoppen. Past je telefoon er niet in? 
Stop dan na stap 4 en speel het zonder de VR-bril. 

 
Nu ben je klaar om alle puzzels op te lossen. Let op! Er zit natuurlijk een tijddruk op voor de 
echte escape-ervaring. Haal dus alle sleutels binnen de tijd! Veel speelplezier!   
 
WAAR KAN JE DE DIGITAALEXPEDITIE ALLEMAAL VOOR INZETTEN?  
De DigiTaalexpeditie is altijd en overal in te zetten, zolang je maar een internetverbinding 
hebt. Het leukste is natuurlijk ook dat ‘ie het hele jaar gebruikt wordt in de bibliotheek. Hang 
de poster op en leg flyers neer, samen met een aantal siliconen VR-brillen. Zo kunnen 
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bezoekers zelf individueel ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn!   
Maar, dat is niet de enige manier om de DigiTaalexpeditie in te zetten. Ook zo is het spel in 
te zetten:  

• De Week van Lezen en Schrijven  
Laat bezoekers en medewerkers ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn tijdens 
de Week van Lezen en Schrijven. Pak de DigiTaalexpeditie erbij, bij activiteiten, in 
pauzes of bijvoorbeeld als losse activiteit. Ook na de Week van het Lezen 
en Schrijven is het een waardevol middel om het gesprek over laaggeletterdheid te 
stimuleren.  

• Scholen  
Ook voor scholen (vo, mbo, hbo, wo) is de DigiTaalexpeditie een leuke en 
nuttige activiteit. Laat leerlingen op het voortgezet onderwijs zien dat taal niet zo 
vanzelfsprekend is als ze misschien denken. Of laat studenten die het onderwijs in 
gaan zien dat er ook ouders van kinderen zijn die niet zomaar alles kunnen lezen en 
begrijpen.   

• Gemeenten  
De DigiTaalexpeditie is ook een goede activiteit om in te zetten bij de 
gemeente. Maak ze bewust van de kracht van taal, en daarmee ook de noodzaak van 
investeren in taal.   

• Werkgevers  
Niet elke werknemer is taalvaardig. Door middel van de DigiTaalexpeditie kun je 
werkgevers laten inzien hoe lastig het is om sommige taken uit te voeren of 
instructies te lezen, als je de taal niet goed beheerst.  

  
POSTER & FLYER  
Deze poster en flyer zijn te downloaden via de website. 
  
Voorbeeld social media berichten  
 
Twitterbericht 1:  
Taal is niet zo vanzelfsprekend als je denkt. Hoe is het om dagelijkse taken uit te voeren als 
je de taal minder goed beheerst? Kom naar de bibliotheek en ervaar het zelf met 
de DigiTaalexpeditie!   
 
Twitterbericht 2 (tijdens de week van lezen en schrijven):  
Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen we aandacht voor laaggeletterdheid in 
Nederland. Maar hoe is het om minder taalvaardig te zijn? En wat heeft dat voor invloed op 
je dagelijkse taken?  
Ervaar het in de bibliotheek met de DigiTaalexpeditie!  
 
Facebookbericht 1:  
Taal is niet zo vanzelfsprekend als je denkt. Hoe is het om dagelijkste taken uit te voeren als 
je de taal minder goed beheerst? Ontdek de kracht van taal met de DigiTaalexpeditie, 
een online-escaperoom waarbij je op zoek gaat naar vier sleutels. Los jij de puzzels op 
binnen de tijd? Probeer het in de bibliotheek!  
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Facebookbericht 2:  
Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen we aandacht voor laaggeletterdheid in 
Nederland! Zo'n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Maar hoe is het om minder taalvaardig te zijn? En wat heeft dat voor invloed op je 
dagelijkse taken?  
 
Ervaar het in de bibliotheek met de online-escaperoom: DigiTaalexpeditie!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is tot stand gekomen binnen het project 
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