
Activiteiten voor thuis
Maak een digitale speurtocht in je eigen huis

Je kinderen zijn thuis en hebben hun 
schoolwerk voor vandaag af. Geen zin in 
online games of spelen in de zandbak? 
Dan hebben we iets ontzettend leuks voor 
je! Maak nu je eigen digitale speurtocht 
door je eigen huis. We hebben een 
voorbeeld-speurtocht voor je gemaakt, 
maar uiteraard kun je zelf ook vragen 
toevoegen. We leggen je in dit format uit 
hoe je dat doet.

Hoe werkt het?
Je ziet hieronder steeds twee kolommen. 
In de linker kolom zie je de QR code. 
Wanneer je de QR-code scant, krijg je een 
meerkeuzevraag te zien. Het antwoord op 
de vraag zegt iets over de plaats waar de 
leerlingen de volgende QR-code kunnen 
vinden. Hebben ze het antwoord goed? 
Dan komen ze bij een QR-code uit. Is het 
antwoord fout? Dan lopen de kinderen 
terug naar de laatst gevonden QR-code 
en beantwoorden de vraag opnieuw. Zo 
leren je kinderen leuke weetjes over van 
alles wat er in huis te vinden is. Natuurlijk 
is het leuk om het daar met je kinderen 
over te hebben! In deze speurtocht gaan 
je kinderen op zoek naar een codewoord. 
Hebben ze het juiste codewoord 
[SPEURNEUS] gevonden, dan verdienen ze 
wellicht een leuke of lekkere beloning. 

In de rechter kolom vind je informatie voor 
jou als ouder/verzorger. Zo lees je waar je 
deze QR-code neerlegt of opplakt, maar 
ook wat achtergrond informatie over de 
vraag achter de QR-code. 

Wat heb je nodig?
• Een print van deze opdracht
• Een schaar
• Plakband om de QR-codes vast te  
 plakken
• Een telefoon of tablet waar je QR- 
 codes mee kunt scannen

Voor het lezen van de QR-codes heb je 
een (gratis) QR-reader nodig, zoals: 

Soms krijg je eerst een reclame te zien, na 
de reclame komt de vraag vanzelf in beeld.

Veel plezier met deze speurtocht. 
Natuurlijk vinden we het leuk wanneer 
je een foto van jullie speurtocht deelt op 
Facebook, Twitter        of Instagram 
pagina van     de Rolf 
groep!
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Deze eerste QR-code leg je op tafel wanneer je het spel 
gaat uitleggen. Je kinderen hoeven deze niet te zoeken. 
Wanneer ze deze QR-code scannen, lezen ze de volgende 
vraag:

Veel mensen vinden deze drank heel lekker. Je drinkt het de 
hele dag door. Gemiddeld drinken Nederlandse mensen dit 
zo’n 260 keer per jaar. Wat is het? 
A) Cola > loop naar de voorraadkast
B) Koffie > loop naar het koffiezetapparaat
C) Bier > loop naar de schuur/garage

Deze QR code plak je op de plaats van het antwoord op de 
eerste vraag: het koffiezetapparaat dus. Daar lezen ze de 
volgende vraag.

Wat heb jij vandaag gegeten? Als we koken, maken we 
vaak te veel. Wat over is, wordt vaak weggegooid. Heb jij 
een idee hoeveel goed voedsel wij gemiddeld per persoon 
weggooien per jaar?

A) Ongeveer 10 kilo > ga naar de prullenbak
B) Ongeveer 20 kilo > ga naar je tandenborstel
C) Meer dan 30 kilo > ga naar de televisie

Deze QR-code plak je op de plaats van het juiste antwoord 
van de vorige vraag: de televisie! We gooien namelijk zo’n 
34 kilo goed voedsel per persoon per jaar weg. De vraag bij 
het scannen van de volgende QR-code:

Heerlijk onderuit zakken bij de televisie. Kijken naar je 
favoriete programma of serie. Wanneer denk jij dat in 
Nederland de meeste mensen naar TV kijken?

A) Om 9.00 uur ’s morgens > ga naar je           
tandenborstel
B) Om 18.00 uur ’s avonds > ga naar het toilet
C) Om 20.00 uur ’s avonds > zoek in de buurt van je 
bed



Activiteiten voor thuis
Deze QR-code plak je in de buurt van het bed, omdat om 
20.00 uur het best bekeken tv-moment is. Vooral het Acht 
Uur Journaal trekt dagelijks zo’n 2 miljoen mensen. De 
vraag die hoort bij het scannen van deze QR-code:

Lig jij wel eens met je tablet of mobiel in bed? Uit 
onderzoek blijkt dat veel kinderen dat doen. Hoe lang denk 
jij dat een kind van 6 jaar gemiddeld naar een scherm kijkt 
per dag?

A) Ongeveer een uur > ga naar de voordeur
B) Ongeveer twee uur > ga naar je fiets
C) Ongeveer drie uur > ga naar de voorraadkast

Deze QR-code plak je op of in de buurt van de fiets van de 
‘speurder’. Jonge kinderen kijken ongeveer 2 uur per dag 
naar een scherm. Het advies vanuit gezondheidsdiensten is 
overigens maximaal een uur per dag. De vraag die hoort bij 
de QR-code hiernaast:

Fietsen is gezond! Nederland is een echt fietsland. Zo 
hebben we bijvoorbeeld in totaal 37.000 kilometer 
fietspad! Dat is ongeveer 100 keer van Utrecht naar 
Groningen en weer terug.

Weet jij wat er verplicht op een fiets moet zitten?
A) Een bel > ga naar de meterkast
B) Een zadel > ga naar de voorraadkast
C) Een bagagedrager > ga naar het fornuis

Deze QR-code plak je in de meterkast. Weten je kinderen 
eigenlijk wat de meterkast is? En waar deze voor dient? 
Achter deze QR-code zit de volgende vraag:

Je bent nu bij de meterkast. Hier komt de stroom het huis 
binnen. Bij veel huishoudens komt hier ook aardgas binnen. 
Bijvoorbeeld voor de verwarming. In welke provincie wordt 
veel naar aardgas geboord?

A) Overijssel > ga naar de tuin
B)       Noord-Brabant > ga naar het aanrecht
C)       Groningen > ga naar de koelkast
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Deze QR-code plak je in de koelkast. De vraag die daarbij 
hoort: 

In de koelkast blijft je eten langer vers. En wat te denken 
van een koel drankje in de zomer. Maar niet alles hoort in 
de koelkast. Welke van onderstaande groenten leg je wel in 
de koelkast?

A) Tomaten > Loop terug naar je vader of moeder                                           
en zeg het codewoord ‘hartje’
B) Paprika > Loop terug naar je vader of moeder en zeg 
het codewoord ‘snoepje’
C) Sla > Loop terug naar je vader of moeder en zeg   het 
codewoord ‘speurneus’


