


 

Deze lessenreeks werd ontworpen door Level21.  

Met als doel het spelenderwijs en onderzoekend leren 

bekender en populairder te maken in de Vlaamse scholen, 

wil Level21 gamification in de scholen binnen brengen.  

 

Deze lessenreeks voorziet een aantal lessuggesties en ook 

een aantal experimenten.  

Wees hierbij steeds voorzichtig. Level21 kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade 

of ongevallen tijdens het uitvoeren hiervan. Minderjarigen 

dienen deze experimenten steeds uit te voeren onder 

toezicht van een volwassene.  

 

Voor meer informatie over Level21 en haar missie, bezoek 

onze website www.level21.be 

 
  



 

Deze lessenreeks neemt je leerlingen mee op een reis door de  

wereld van geheimschrift, spionnage, codetaal en nog veel meer  

geheimen.  

 

Als spion in opleiding krijgen ze enklele missies die ze tot een goed  

einde moeten brengen om toegelaten te worden tot de orde van  

top-spionnen. Wanneer ze daar in geslaagd zijn hebben ze reeds kennis gemaakt met 

enkele geheimschriften en zijn ze klaar om zelf hun eerste geheime taal te gaan 

ontwikkelen en voor te stellen op het spionnencongres.  

 

Spelenderwijs maken de leerlingen kennis met enkele talige experimenten, met het 

binaire telsysteem van een computer of enkele wetenschappelijke experimentjes.  

Bovendien gebruiken ze 21st century skills om dit alles tot een goed einde te brengen.  

 

Verderop kan je als leerkracht per onderdeel een lesfiche terugvinden met het 

lesverloop, benodigde materialen en een overzicht van de  behandelde eindtermen en 

onderwerpen. 

 

De uitbreidingsfiches kunnen ingezet worden tussen les1 en les 5. Deze laatste is écht 

bedoeld als afsluiter van het project en het hele traject.  

 

We wensen jou en je leerlingen een geheimzinnige missie toe!  

 

Speelse groetjes,  

Lies - Level21 
  



 

1 Inleiding spionnenschool  

 25 min  Taal en 21st century skills  

 Duo-werk, introductie tot raadsels en geheimschrift via een missie 

2 Geheimschriften puzzelkamer (escape) 

50 min ICT, taal, wiskunde en 21st century skills  

Duo-werk, samen een reeks raadsels oplossen op de computer 

3 Geheimschriften en geschiedenis  

50 min  Taal, wiskunde, 21st century skills en WERO tijd 

Duo-werk, ontdekking van geheimschriften uit de geschiedenis en hun werking 

4 Je eigen geheimschrift 

 150 min  Taal, MUVO beeld, 21st century skills  

 Teamwerk, na een synthese van de vorige lessen maken de leerlingen een eigen 

 geheimschrift. Ze proberen het geheimschrift van een ander team te ontrafelen 

5 Spionnenconference - presenteer je eigen geheimschrift 

100 min Taal, MUVO beeld, ICT, 21st century skills  

Het geheimschrift wat de leerlingen in de vorige les ontwierpen mogen ze nu als presenatie 

voorbereiden en voor de hele groep brengen + peer evaluatie.  

 

MOGELIJKE UITBREIDINGEN 

6 ... - - - ...  Ik hoor iets?  

50 min MUVO muziek, 21st century skills  

De leerlingen maken zelf een muziekstuk op basis van een morse code. Bij de presentatie 

proberen de andere leerlingen goed te luisteren en de boodschap te ontcijferen.  

7 ... - - - ...  De MORSE-RAP

50 min MUVO muziek, 21st century skills  

De leerlingen maken een morse-rap. Opnieuw is het de bedoelding dat de andere leerlingen hun 

boodschap kunnen ontcijferen.  

8 Onzichtbare geheimschriften 

 150 min WERO Techniek, taal en 21st century skills  

 In een doorschuifsysteem kunnen de kinderen zelf aan de slag met experimenten omtrent 

 geheimschrift en onzichtbare inkten.  
 



 

Level21 gelooft in het aanleren van 21st century skills.  

Vaardigheden die kinderen later nodig zullen hebben voor de jobs die nu nog niet bestaan.  

Deze maken onlosmakelijk deel uit van hun schoolcarrière en het levenslang leren. 

 Kritisch denken  
We willen kinderen de tools aanreiken om 

kritisch in de wereld te staan, hun eigen 

standpunt en argumenten te kunnen 

bedenken en naar die van anderen te 

kunnen luisteren. Dit is essentieel in het 

omgaan met een veelheid aan informatie die 

dagelijks op ons af komt. 

 Creatief denken 
We willen het creatieve denken stimuleren 

en aanwakkeren in een wereld die steeds 

meer op zoek is naar creatieve oplossingen.  

 Probleem oplossen 
In de steeds complexer wordende 

maatschappij is het belangrijk dat kinderen 

zelf problemen kunnen (her)kennen en een 

oplossingsstrategie kunnen formuleren.   

 Computional thinking 
Dit is het procesmatig kunnen (her)

formuleren van een probleem zodat het 

door een computer of algoritme kan 

opgelost worden. Om in de toekomst met 

technologie te kunnen werken is dit een 

basisvaardigheid.  

 Informatie vaardigheden 
In een digitale informatiewereld is het 

correct verwerken en noteren van 

informatie een noodzaak om tot kennis te 

kunnen komen.  

 ICT vaardigheden 
Dit zijn de basisvaardigheden die nodig zijn  

 

 om met een computer of digitaal medium te 

 kunnen werken.   

 Mediawijsheid 
Mediawijs burgerschap wordt de nieuwe 

omgangsnorm online. Dat wil zeggen dat 

ieder zijn verantwoodelijkheid moet kunnen 

nemen en rekenschap moet kunnen 

afleggen. Het is dus zeker van belang dat 

kinderen en jongeren leren hoe om te gaan 

met de veelheid aan media en hun eigen 

wetten en regels.   

 Communiceren 
Effectief en efficiënt communiceren is een 

kunst die je niet vroeg genoeg kunt 

beginnen aanscherpen. 

 Samenwerken 
Samen een doel bereiken en elkaar daarin 

aanvullen en ondersteunen. Kinderen leren 

verschillende rollen en talenten kennen en 

hoe ze deze kunnen inzetten. 

 Sociale & Culturele vaardigheden 
Hier gaat het om het effectief kunnen leren, 

werken en leven met mensen met 

verschillende etnische, culturele en sociale 

achtergronden.  

 Zelfregulering 
Het kunnen zelfstandig handelen en 

hiervoor de nodige verantwoordelijkheid 

nemen, rekening houdend met de eigen 

capaciteiten en beperkingen.  



 

 

INHOUD 

De leerlingen krijgen een inleiding tot de spionnenschool en moeten de eerste raadsels tot een goed 

einde brengen om toegelaten te worden tot de spionnenschool.  

 

Ze maken gebruik van het pigpen geheimschrift om de geheime boodschap te ontcijferen. Deze luidt:  

Beste collega, vandaag zag ik Javier D’Evil bij het  

station in Antwerpen. Hij had een zware koffer bij.  

Daarna ging hij bij een drukkerij binnen en kwam  

zonder koffer weer buiten.  Graag dringend  

onderzoeken 

Peter Wijsneus.  

 

LEERDOELEN (ET):  

 Sociale vaardigheden: Samenwerking 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 Muzische vorming: attitudes 

6.1  De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 

 Wiskunde:  Attitudes 

5.2 De leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van allerlei cijfermateriaal, 

tabellen, berekeningen waarvan in hun omgeving bewust of onbewust, gebruik (misbruik) gemaakt 

wordt om mensen te informeren, te overtuigen, te misleiden ... 

5.4  De leerlingen zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en na het 

oplossen van een wiskundig probleem en willen op basis hiervan hun aanpak bijsturen. 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage startbrief  

 Bijlage A 1 en A2 

 Bijlage A 3 (pigpen geheimschrift), meerdere keren per klas printen! 

 Kladpapier en balpennen voor de leerlingen 

De bijlagen worden geprint voor elke leerling of elk duo, eventueel kan de startbrief ook digitaal 

aangeboden worden 



 

INHOUD 

Een online puzzelkamer (escape room) zit vol geheime codes en geheimschriften.  

De leerlingen moeten elk geheimschrift begrijpen om het te kunnen ontcijferen.  

Pas wanneer ze de opdracht volbracht hebben kunnen ze doorklikken naar de volgende opdracht.  

En totaal van 7 missies staat hen te wachten.  

Na afloop kunnen ze een spionnen diploma printen en nog 2 filmpjes bekijken over nog meer soorten 

geheimtaal en geheimschriften.  

De link:  https://tinyurl.com/kk7ch8b  

We raden u als leerkracht aan om eerst zelf de raadsels proberen op te lossen.  

De correctiesleutel kan u als bijlage B2 terugvinden. Het is echter niet de bedoeling deze te printen of 

aan de leerlingen te bezorgen! 

 

LEERDOELEN (ET):  

 Sociale vaardigheden: Samenwerking 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 Muzische vorming: attitudes 

6.1  De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 

 Wiskunde:  Attitudes 

5.2 De leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van allerlei cijfermateriaal, 

tabellen, berekeningen waarvan in hun omgeving bewust of onbewust, gebruik (misbruik) gemaakt 

wordt om mensen te informeren, te overtuigen, te misleiden ... 

5.4  De leerlingen zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en na het 

oplossen van een wiskundig probleem en willen op basis hiervan hun aanpak bijsturen. 

 ICT 

1 De leerlingen hebben een positieve houdingn tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken 

om hen te ondersteunen bij het leren 

4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving 

6 De leerlingen kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, 

verwerken en bewaren. 

MATERIAAL:   

 Bijlage B 1, eventueel B3, als diploma voor elke leerling.  

 Kladpapier en balpennen voor de leerlingen 

 Een laptop/tablet/computer per leerlingduo/trio met geluid en hoofdtelefoon.  

De bijlagen worden geprint voor elke leerling of elk duo 



 

 
INHOUD 

Enkele geheimschriften uit de geschiedenis die nog niet aan bod kwamen in les 2. 

Deze kunnen de leerlingen zelfstandig in hun groepje verwerken, eventueel als deel van een 

“hoekenparcours” in combinatie met de uitbreidings lessen.  

 Caesarcode met codewielen 

 Het systeem van Vigenère 

 Enigma (WO II) 

 

LEERDOELEN (ET):  

 Sociale vaardigheden: Samenwerking 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 Muzische vorming: attitudes 

6.1  De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 

 Wiskunde:  Attitudes 

5.2 De leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van allerlei cijfermateriaal, 

tabellen, berekeningen waarvan in hun omgeving bewust of onbewust, gebruik (misbruik) gemaakt 

wordt om mensen te informeren, te overtuigen, te misleiden ... 

5.4  De leerlingen zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en na het 

oplossen van een wiskundig probleem en willen op basis hiervan hun aanpak bijsturen. 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage C 1 tot en met  C5 (voor elke leerling) 

 Splitpennen, minstens 1 per leerling 

 Enkele scharen 

 Kladpapier en balpennen voor de leerlingen 

 Een laptop/tablet/computer per leerlingduo/trio met geluid en hoofdtelefoon.  

 



 

 
INHOUD 

50 min: Synthese en toepassing van de geleerde geheimschriften: Pigpen, Morse, Beale cijfers, 

Romeinse cijfers, Binair talstelsel, Caesar code, Semafoor alfabet, Keltisch Ogham alfabet, het 

Kabouter-ABC, Het systeem van Vigenère en Enigma. 

100 min: Nadien krijgen de leerlingen de taak om in hun team zelf een geheimschrift te ontwerpen. Ze 

coderen hun eigen geheime boodschap. Deze leveren ze in bij de leerkacht. Elk team krijgt dan een 

geheime boodschap van een ander team en krijgt de kans om hun geheimschrift te ontrafelen. 

 

LEERDOELEN (ET):  

 Sociale vaardigheden: Samenwerking 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 Wiskunde:  Attitudes 

5.2 De leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van allerlei cijfermateriaal, 

tabellen, berekeningen waarvan in hun omgeving bewust of onbewust, gebruik (misbruik) 

gemaakt wordt om mensen te informeren, te overtuigen, te misleiden ... 

 ICT 

2  De leerlingen gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 

6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, 

verwerken en bewaren.  

 Muzische vorming: Beeld 

1.4 De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten 

van wat beeldend is vormgegeven. 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage D1 - D3 

 Bijlage D4  (minstens 1 voor elke leerling) 

 Splitpennen, minstens 1 per leerling 

 Enkele scharen 

 Kladpapier en balpennen voor de leerlingen 

 Een laptop/tablet/computer ter beschikking in de klas  

 



 

 
INHOUD 

50 min: Voorbereidingstijd. Elk team mag ter voorbereiding van het spionnencongres zijn of haar 

geheimschrift presenteren. Dit mag op een poster, aan de hand van een machine, powerpoint of 

presentatie.  

50 min: Als afsluiter van het project mogen de leerlingen hun eigen geheimschrift aan elkaar 

presenteren. Deze presentatie kan door de medespionnen worden geëvalueerd. 

 

LEERDOELEN (ET):  

 Sociale vaardigheden: Samenwerking 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 Wiskunde:  Attitudes 

5.2 De leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van allerlei cijfermateriaal, 

tabellen, berekeningen waarvan in hun omgeving bewust of onbewust, gebruik (misbruik) 

gemaakt wordt om mensen te informeren, te overtuigen, te misleiden ... 

 ICT 

2  De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 

6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, 

verwerken en bewaren.  

7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen 

 Muzische vorming: Attitudes 

6.4 De leerlingen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve 

uitingen tonen. 

 Muzische vorming: Beeld 

1.4 De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten 

van wat beeldend is vormgegeven. 

MATERIAAL:   

 Bijlage E1 

 Bijlage E2 - Zelf-evaluatie 

 Bijlage E3 - Evaluatiefiches in groep(indien gewenst) 

 Knutselmaterialen, eventueel grote flappen/blanco affiches 

 Enkele laptops/tablets/computers ter beschikking in de klas  

 



 

 
INHOUD 

Morse code is natuurlijk meer dan wat punten en streepjes op papier. Eigenlijk is het een auditieve 

code. In deze les gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen code die ze auditief willen 

overbrengen.  

Beluister fragmenten 1 en 2 op volgende website: https://tinyurl.com/luqvkjc  

Laat de leerlingen zelf zeggen wat ze gehoord hebben. Leggen ze zelf de link met de morse code?  

Geef elk groepje een instructiefiche. Help ze eventueel een zin op te stellen als ze hier zelf moeite mee 

hebben.  

 

LEERDOELEN (ET):  

 Sociale vaardigheden: Samenwerking 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 Muzische vorming: Attitudes 

6.4 De leerlingen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve 

uitingen tonen. 

 Muzische vorming: Muziek 

2.1 De leerlingen kunnen muziek beluisteren en ervaren, muziekale impressies opdoen uit de 

geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: klankeigenschap & 

functie/gebruikssituatie. 

2.2  De leerlingen kunnen improviseren en experimenteren, klanbronnen en 

muziekinstrumenten uittesten en in een muziekaal samenspel daarvan gebruik maken.  

2.4  De leerlingen kunnen genieten van zingen en musiceren 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage F 1 

 Muziekinstrumenten (eventueel zelf gemaakt) 

 Enkele laptops/tablets/computers ter beschikking in de klas, op zijn minst 1 computer, liefst met 

beamer en geluidsinstallatie.  

 



 

 
INHOUD 

Uitbreiding bij les 6:  

Beluister nu fragment 3 “dah” en “dit” op https://tinyurl.com/luqvkjc  

Met morse code kunnen we dus ook gaan rappen.  

Filmpje 4 kan dienen als extra verlengde instructie 

Geef elk groepje een instructiefiche en laat hen zelf een zin rappen in morse. 

Eventueel mogen ze “Dah” en “Dit” ook vervangen indien ze een goed alternatief kunnen bedenken. 

 

LEERDOELEN (ET):  

 Sociale vaardigheden: Samenwerking 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 Muzische vorming: Attitudes 

6.4 De leerlingen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve 

uitingen tonen. 

 Muzische vorming: Muziek 

2.1 De leerlingen kunnen muziek beluisteren en ervaren, muziekale impressies opdoen uit de 

geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: klankeigenschap & 

functie/gebruikssituatie. 

2.2  De leerlingen kunnen improviseren en experimenteren, klanbronnen en 

muziekinstrumenten uittesten en in een muziekaal samenspel daarvan gebruik maken.  

2.4  De leerlingen kunnen genieten van zingen en musiceren 

 

MATERIAAL:   

 Bijlage G 1 

 1 computer, liefst met beamer en geluidsinstallatie.  

 



 

 
INHOUD 

Een hoekentraject waarbij de leerlingen zelf kunnen experimenteren met onzichtbare 

geheimschriften. De proefjes worden verklaard en de leerlingen kunnen ze zelf testen.  

OPGELET! Voor een ideaal verloop is het handig dat je als leerkracht zelf op voorhand al enkele 

materialen hebt gemaakt. Kijk hiervoor op voorbereidingsfiche H 1 

Op de hoekenfiches staat elk experiment individueel uitgelegd.  

Je kan, naar wens, experimenten weglaten of zelf nog enkele toevoegen. 

Extra activiteit: klassikaal proefje: rozijnen als tintenkiller (H8) 

 

LEERDOELEN (ET):  

 Sociale vaardigheden: Samenwerking 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 WERO: Kerncomponenten van techniek 

2.6 De leerlingen kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op 

kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen.  

 WERO: Techniek als menselijke activiteit 

2.13 De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap 

uitvoeren.  

2.14  De leerlingen kunnen werkwijzen en technische systemen vergelijken en over beide een 

oordeel formuleren aan de hand van criteria 

 

MATERIAAL:   

 Voorbereiding op Fiche H1 + alle hiertoe gebruikte materialen 

 Strijkijzer en strijkplank (of handdoeken als ondergrond) 

 Kleurpotloden 

 Blauwe!!! Vulpen 

 Witte kaarsen 

 Witte bladen papier 

 Sponsje, kommetje met water, handdoek 

 Waterbak waarin een A4 past, een aantal insteekmapjes  

 viltstift met het label “watervast” en gewone stift (zelfde kleur) met het label “niet watervast” 

 Instructiefiches H2 tot en met H7, vouw deze zodat het stuk onder de lijn eerst niet zichtbaar is!  

 

 





 

Je ontvangt deze persoonlijke training iets sneller dan 

verwacht. We hadden je liever persoonlijk uitgenodigd 

op ons hoofdkwartier. Maar een onverwachte situatie 

vraagt om een snellere aanpak.  

 

Geheim agent 1208, Peter Wijsneus, kwam het voorbije weekend niet meer terug naar 

het hoofdkantoor. Hieruit moeten we besluiten dat zijn missie gefaald is en Javier D’Evil 

onze geheime boodschap onderschept heeft. Peter onderzocht een zaak in verband 

met vals geld in Antwerpen en zou hierover een bericht sturen naar ons hoofdkantoor. 

 

We hopen daarom dat jij je talent voor het ontcijferen en coderen van boodschappen 

wil inzetten om zo onze missie alsnog te doen slagen.  

 

Het is belangrijk dat je een partner kiest en minstens per 2 aan deze training werkt. Met 

2 weet je altijd meer dan 1 alleen. Help elkaar en zorg dat jullie allebei de codes 

begrijpen!  

 

Begin bij deze eerste test en werk zo je training verder af.  Succes.  

Geheim agent L21 



Ok. Je bent nog niet zo getraind als Peter Wijsneus was. Maar misschien kan je toch al 

een deeltje van zijn geheime boodschap ontcijferen?  

Hoeveel woorden staan er in de boodschap? __________________________________ 

Kijk eens goed naar de aanspreking en afsluiting. Peter zette zijn eigen naam er ook in!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul in deze kader de letters in die je herkent.  

Wat staat er,  als eerste zin:  ________________________________________________ 

Als laatste zin: ___________________________________________________________ 

 

Probeer nu de letters die je al herkent op te schrijven. Probeer dan woorden te 

puzzelen en zo kan je ook de andere letters ontdekken.  Er staat:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

A B C D E F G H I J K L M 

             

N O P Q R S T U V W X Y Z 

             



Knap gedaan, er zit dus zeker spionnentalent in jouw bloed!  

 

Haal bij de juf of meester het pigpen alfabet. Dit is de sleutel voor het geheimschrift wat 

Peter Wijsneus gebruikte om met ons hoofdkantoor te communiceren.  

 

Schrijf zelf volgende boodschap in pigpen code aan ons hoofdkantoor:  

“Ik heb besloten deze missie aan te nemen en Javier D’Evil te ontmaskeren” 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Schrijf nu ook een geheime boodschap aan je teamgenoten. Benieuwd of zij deze 

kunnen ontcijferen.  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Kan jij de boodschap van je team ontcijferen? Noteer ze hier:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 





 

Je bent er bijna. Maar net zoals een echte spion willen we ook testen of je  ook tegen 

stress bestand bent.  

Daarom geven we je een reeks raadsels die je samen met je team moet oplossen. Je kan 

pas verder naar het volgende raadsel als je het eerste goed oplost.  

 

Kan jij deze 7 mini missies tot een goed einde brengen?  

Als je er geraakt zullen we als beloning graag onze andere geheimen met je delen!  

 

Ga naar:  https://tinyurl.com/kk7ch8b  

Gebruik deze pagina als ideeënblad of om je te helpen de raadsels op te lossen.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Sneller klaar? Zoek zelf nog enkele geheimschriften op internet en noteer je ideeën hier: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________  



MISSIE 1: Morse 

 Welk een wonder gods! 

 19 (s is de 19e letter van het alfabet 

 

MISSIE 2:  Beale cijfers 

 In bedford county, ongeveer vier mijl vanaf budford, ongeveer twee meter onder 

de grond, heb ik de schat begraven. 

 2 

 

MISSIE 3: Romeinse cijfers 

 1982 

 

MISSIE 4: Caesar code 

 Rot dertien is een caesar code die vandaag nog gebruikt wordt 

 13 

 

MISSIE 5: Semafoor alfabet 

 Dit alfabet is het meest bekende semafoor alfabet an de vier 

 4 

 

MISSIE 6: Binair talstelsel 

 Er zijn twee soorten mensen mensen die binair kunnen tellen en mensen die dat 

niet kunnen 

 2 

 

MISSIE 7: Tekentaal 

 8 

 

 

 
 





1. DE CAESAR CODE 

Je maakte al kennis met de Caesar code in de puzzelkamer.  
Het was vast niet makkelijk om daar de code te ontcijferen. Daarom maakte men een 
codewiel. Zo is de code makkelijker leesbaar.  

Knip je eigen codewielen uit (enkel de grootste 2, 
deze staan op een extra pagina) en leg ze boven  
op elkaar. Prik een gaatje in het midden en  
duw er een splitpen door. Nu kan je beide  
schijven draaien en zo de code makkelijker  
ontcijferen of gebruiken om een boodschap 
te coderen.  

ROT staat voor de rotatie, het aantal keren  
dat je een letter moet opschruiven.  Bij ROT2 
Staat de A op het binnenste wiel bijvoorbeeld  
gelijk met de C op het buitenste wiel, zoals hier. 

Ontcijfer deze code in ROT7:  
Wl?ly +pqzul!z +xz llu nvlk nlolpt hnlu? thhy qpq ilu? ,lls zspttly 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Schrijf hier zelf een gecodeerde boodschap voor je teamgenoot. Noteer ook de ROT 
sleutel. Gebruik je letterwiel om je code makkelijk te schrijven.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Kan jij ook de boodschap van je teamgenoot ontcijferen?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



2. HET SYSTEEM VAN VIGNÈRE 

Na de Caesar code duurde het heel erg lang voor er een nieuw geheimschrift gebruikt 
werd. Pas in 1585 bedacht Blaise de Vignère een nieuwe code.  

Het duurde zo lang omdat in de Middeleeuwen geheimschrift en codes konden gezien 
worden als hekserij of zwarte magie. Waarop de doodstraf stond.  

De Fransman bedacht een vierkant. Het sleutelwoord kon je zelf bedenken.  
De code kon je op 3 lijnen schrijven  

Je boodschap:  
Het sleutelwoord:  
De code:  

Het sleutelwoord is “spion” en dat schrijf je achter elkaar onder je boodschap. Nu zoek 
je in het rooster de letter die hoort bij deze 2 letters. Eerst verticaal, en dan horizontaal. 

In de kolom van de letter P, op de rij van de letter S vinden we dus de letter H 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A 

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B 

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D 

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E 

G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F 

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G 

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H 

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I 

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J 

L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K 

M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L 

N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M 

O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N 

P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O 

Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P 

R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

P E T E R W I J S N E U S 

S P I O N S P I O N S P I 

H T B S E O X .. .. .. .. .. .. 



Schrijf nu je eigen korte boodschap en codeer ze. Het sleutelwoord mag je zelf kiezen.  

Je boodschap:  
Het sleutelwoord:  
De code:  

Kan jij ook de boodschap van je teamgenoot ontcijferen? Noteer ze hier. 

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

Laat zien wat je kan.  
Deze boodschap werd versleuteld. Kan je ze lezen, en kan jij ook het sleutelwoord 
vinden?  
De boodschap :  PROF I C  I AT,  
De code:    TEWLUCMNB,JMTDVRTWNECXKEKMYTY! 

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

 

3. ENIGMA - CYPHER MACHINE E 

Enigma is de naam voor elektromechanische codeermachines. Het werd vooral gebruikt 
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de Duitse zijde.  

Hoe werkt het? Men typte een bericht op de enigma, een soort typmachine, en 
schreven op welke lampjes (letters) er gingen branden. Deze lampjes werden gestuurd 
door een rotor in de machine zelf. Deze lijkt een beetje op het codeerwiel van de 
Caesarcode.  

De ontvanger moest echter wel dezelfde enigma hebben en hetzelfde codeboek. In het 
codeboek werden de instellingen voor die dag opgezocht, de enigma werd ingesteld en 
de tekst ingetypt. De lampjes lichtten op en de boodschap was ontcijferd.  

We proberen het eens uit met jouw code wielen.  
Knip het derde codewiel uit. Maak het aan de andere vast met de splitpen en draai ze 
zodat de letters A bij elkaar staan.  

 

             

             

             



Nu gaan we de wielen instellen. De sleutel is “ABC”. De A op de kleinste cirkel moet 
overeen komen met de B op de middenste cirkel en de C op de grootste cirkel.  

We coderen de boodschap “Dit is een enigma” en gebruiken de 3 cirkels.  
Het kleinste wiel is de boodschap die je gaat coderen. Hier lees je dus eerst de letter af. 

Vervolgens gaan we eerst op de middencirkel (m) lezen, en de volgende letter op de 
buitencirkel (b), zo wisselen we af 

Je boodschap:  
Welke cirkel:   
De code:  

Noteer de hele code:  

_______________________________________________________________________________________________________  

We maken het wat moeilijker. Gebruik de sleutel “TOP” en stel je codewiel in.  
Codeer de volgende boodschap “al wat moeilijker” 

Je boodschap:  
Welke cirkel:   
De code:  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

De cirkels van je wiel zijn eigenlijk de rotors van een machine, zoals de enigma.  
De enigma draait na elke letter de cirkels 1 stap verder.  

De grootste cirkel draait 1 stap verder naar rechts (mét de wijzers van de klok mee), de 
middelste cirkel draait 1 stap verder naar links (tegen de wijzers van de klok in) 

Stel je wiel opnieuw in op de sleutel “TOP” 

Het begin van de code hebben we voor jou al opgezocht, controleer of het juist is en vul 
verder aan:  

Je boodschap:  
Welke cirkel:   
De code:  

 

 

D I T I S E E N E N I G M A 

m B m B m B m B m B m B m B 

E K U K T G F .. .. .. .. .. .. .. 

A L W A T M O E I L I J K E R 

m B m B m B m B m B m B m B  

Z ! R             

D I T I S L A S T I G 

m B m B m B m B m B m 

, D Q B        





Je training zit er op. Je hebt je diploma gehaald en nu is het tijd om jezelf te bewijzen!  

Codeer volgende tekst die de missie beschrijft om hem te versturen aan het 

hoofdkantoor. Je mag zelf kiezen welke geheime taal je gebruikt.  

Kies uit de talen die je al kent: Pigpen, Morse, Beale cijfers, Romeinse cijfers, Binair 

talstelsel, Caesar code, Semafoor alfabet, Keltisch Ogham alfabet, het Kabouter-ABC, 

Het systeem van Vigenère en Enigma. 

Let er op. Gebruik maar 1 taal per alinea, anders wordt het wel heel verwarrend en zou 

de missie fout kunnen aflopen.  

De tekst om te coderen:  

Ik, nieuw geheim agent X2795 heb een plan bedacht:  

We lokken Javier D’Evil in de val door onze agenten in de plaats van de winkelier te zetten. 

Wanneer hij dan het valse geld komt afgeven kunnen we hem in de boeien slaan. Natuurlijk 

zullen we eerst moeten observeren hoe de winkelier er uit ziet. Zo zal Javier nog 

makkelijekr in de val lopen. Met de juiste vermomming, genoeg geheime agenten en een 

perfecte timing moet het ons lukken.  

Ik ben er klaar voor. Stuur me een bericht wanneer we deze missie starten 

 

Jouw codering (vergeet er geen sleutels bij te zetten als deze nodig zijn!). 

Gebruik, indien nodig, een extra blad 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



Eindelijk... Dankzij jouw plan hebben we Javier D’Evil kunnen arresteren. Antwerpen is 

weer veilig. Of toch voor even. Het wordt tijd dat we jouw kennis op het hoofdkantoor 

gaan gebruiken. Jij krijgt de kans om samen met je teamgenoot een eigen geheim 

schrift te ontwerpen.  

 

1. Schrijf een geheime boodschap (die je zelf mag kiezen) van minstens 3 zinnen  

2. Ontwerp een zelf gemaakt geheimschrift. Je mag hiervoor de lege codewielen 

gebruiken of zelf een nieuw systeem uitvinden.  

3. Codeer jouw geheime boodschap 

4. Lever je geheime boodschap in bij de juf of meester 

 

Jouw geheime boodschap in normale taal: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Jouw geheimschrift 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



Jouw teamleden: __________________________________________________________ 

Jouw geheime boodschap in code: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 





Als nieuwe spion nodigen we uit op ons jaarlijkse spionnencongres.  

Hier willen we jou ook de kans geven om jouw nieuwe geheimschrift aan de andere 

spionnen te presenteren.  

 

Je kan dit op een aantal manieren doen:  

 Je maakt een affiche waarop je het geheimschrift voorstelt 

 Je maakt een presentatie op de computer (powerpoint, prezi,...) 

 Je maakt een filmpje 

 Je maakt een “machine” die je voorstelt en waarvan je uitlegt hoe ze werkt 

 

Wat stel je voor:  

 De naam van je nieuwe geheimschrift 

 Hoe werkt het, hoe kan je het gebruiken 

 Wat is het grootste voordeel van jouw nieuwe schrift  

 

Hier is plaats voor je brainstorm: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



Als spion is het heel erg belangrijk eerlijk te kunnen zijn over jezelf en de samenwerking. 

Vul deze kader alleen in! Je mag nadien vergelijken en bespreken met je teamgenoot.  

Wat ik nog kwijt wil:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Teken hier een smiley die voor jou bij dit project hoort: 

Wat ging er goed?   

Wat kan er beter?   

Hoe verliep het 

samenwerken 

met je team? 

 

Wat zou je een 

volgende keer 

anders 

aanpakken? 

 

Wat ga je nooit 

meer vergeten?  

 



Je collega spionnen tonen wat zij kunnen en welk geheimschrift zij uitgevonden 

hebben. Natuurlijk is het dan ook belangrijk om jouw mening te krijgen.  

Noteer eerst de naam en zet kruisjes in de juiste vakjes. 

 

Naam van het team: _______________________________________________________ 

Je collega spionnen tonen wat zij kunnen en welk geheimschrift zij uitgevonden 

hebben. Natuurlijk is het dan ook belangrijk om jouw mening te krijgen.  

Noteer eerst de naam en zet kruisjes in de juiste vakjes. 

 

Naam van het team: _______________________________________________________ 

 Zeker! Weet ik niet Eigenlijk niet 

Er werd verstaanbaar gesproken    

Ik snapte wat ze vertelden    

De presentatie was mooi    

Ik zou het geheimschrift zelf willen uitproberen    

Als ik 1 tip moet geven, dan is dat:   

 Zeker! Weet ik niet Eigenlijk niet 

Er werd verstaanbaar gesproken    

Ik snapte wat ze vertelden    

De presentatie was mooi    

Ik zou het geheimschrift zelf willen uitproberen    

Als ik 1 tip moet geven, dan is dat:   



Morse code wordt via lichtsignalen of geluid doorgeven.  

Hier onder heb je de tabel van letters en de bijhorende klanken.  

Een punt klinkt kort en een streepje klinkt langer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer met jouw groepje 1 (korte) zin die jullie willen doorseinen aan de rest van de 

groep.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Noteer hier jullie zin in morse code.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ENKELE TIPS! 

 Zorg voor een duidelijk startsignaal voor de groep 

 Schenk aandacht aan de spatie tussen woorden, hoe los je dat op?  

 Laat je de zin een 2e keer terugkomen, of speel je hem maar 1 keer?  

 Kies duidelijk voor instrumenten of klankmaterialen die kort en lang klinken.  

Zorg er ook voor dat je een instrument wat lang klinkt niet té lang laat klinken. 

 
 



Een punt klinkt kort en een streepje klinkt langer.  

Dit kunnen we ook met woorden “Dit” staat voor een puntje, “Dah” staat voor een 

streepje. Met het juiste ritme kan je dus een zin rappen in Morse-code! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer met jouw groepje 1 (korte) zin die jullie willen doorseinen aan de rest van de 

groep.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Noteer hier jullie zin in morse code.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ENKELE TIPS! 

 Zorg voor een duidelijk startsignaal voor de groep 

 Zorg dat iedereen aan beurt komt! 

 Schenk aandacht aan de spatie tussen woorden, hoe los je dat op?  

 Laat je de zin een 2e keer terugkomen, eventueel in canon?  

 Klaar met je eerste rap en goed geoefend? 

Kan je zelf 2 andere woorden verzinnen in plaats van Dah en Dit, die je ook zou 

kunnen gebruiken? Probeer het eens op jouw zin! 



BENODIGDE MATERIALEN:  

 Witte kaars 

 1 verse citroen 

 Enkele bordjes of schoteltjes 

 Enkele vellen wit papier 

 Een tintenkiller 

 Afwasmiddel + een beker water 

 Enkele wattenstaafjes 

 Schaar 

 Scherp mes 

 Blanco enveloppes 

 Balpen of stift 

 Een inkt-pen (indische inkt) 

 

De bedoeling is dat je als voorbereiding 

voor elk experiment zelf al een geschreven 

versie maakt dewelke de leerlingen dan 

moeten uitvoeren. Voorzie zeker ook 

enkele extra versies.  

 Knip verschillende strookjes papier 

 Schrijven met een kaars:  

Schrijf met een scherpe rand van de 

kaars (kan je eventueel zelf bijsnijden) 

het woord “slechterik” op enkele 

stukjes wit papier.  

Steek deze in een enveloppe en schrijf 

er “kaars” op 

 Citroensap:  

Snij de citroen in 2, laat wat sap op 

een schoteltje druppen. Doop een 

wattenstaafje in het citroensap en 

schrijf het woord “onzichtbaar” op 

enkele stukjes wit papier. Let op! Het 

sap mag niet te dik op het papier 

liggen, anders is het nog leesbaar 

wanneer het opgedroogd is. 

Laat het papier drogen en bewaar ze 

nadien in een enveloppe met daarop 

“citroen” 

 Melk of vruchtensap:  

Herhaal het proces van bij de citroen. 

Schrijf het woord “wit” en verzamel 

de stukjes papier nadien in de 

enveloppe “melk” 

 Afwasmiddel:  

Verdun enkele druppels afwasmiddel 

met een beetje water. Schrijf hiermee 

het woord “geheim” op een stukje 

papier. Dit doe je best met een 

satéstokje of een inkt-pen. Laat het 

papier goed drogen en verzamel ze in 

een enveloppe “afwasmiddel” 

  Tintenkiller 

Schrijf met tintenkiller het woord 

“spion” op enkele stukjes papier. 

Verzamel de stukjes papier in een 

enveloppe met daarop “tintenkiller” 

 



Op de blaadjes in de enveloppe is een geheime boodschap  

geschreven. Neem er ééntje uit 

Je hebt enkel een potlood nodig om de boodschap  

zichtbaar te maken.  

 

Is het gelukt, of toch niet?  

Vouw het blad open en lees hoe dit geheimschrift werkt 

 
 

OPLOSSING:  

Dit geheimschrift werd geschreven met een kaars.  

Kleur met je potlood het hele papiertje, sommige stukken kan je niet kleuren. Deze 

vormen de geheime boodschap.  

 

VERKLARING:  

De was van de kaars is vettig en doet het papier glanzen wanneer je er mee tekent.  

Het potlood kan enkel op een ruwe ondergrond tekenen, en dus niet op de plaatsen 

waar de vettige was van de kaars al op gedaan is.  

 

De figuur die jij dus tekent met kaarsvet wordt zichtbaar als je de andere vlakken 

inkleurt met kleurpotlood. 

 

OPDRACHT:  

Neem een nieuw papiertje, niet uit de enveloppe.  

Schrijf nu zelf een boodschap op het blaadje en  

geef het aan je teamgenoot.  

Kan hij of zij uitvinden wat je geschreven hebt?  

 

Neem de boodschap van je teamgenoot mee 

als je doorschuift.  



Op de blaadjes in de enveloppe is een geheime boodschap  

geschreven. Neem er ééntje uit 

Je hebt enkel een vulpen nodig om de boodschap  

zichtbaar te maken.  

 

Is het gelukt, of toch niet?  

Vouw het blad open en lees hoe dit geheimschrift werkt 

 
 

OPLOSSING:  

Dit geheimschrift werd geschreven met een tintenkiller.  

Kleur met je vulpen het hele papiertje, sommige stukken kan je niet kleuren. Deze 

vormen de geheime boodschap.  

 

VERKLARING:  

De blauwe inkt is een samenstelling van verschillende stoffen. Waaronder een blauwe 

(natuurlijke) kleurstof die erg gevoelig is aan de stof natriumsulfiet.  

Deze stof ontkleurt de inkt en haalt dus de blauwe kleur weg. Op plaatsen waar deze 

stof uit de tintenkiller dus zit, kan je geen blauwe kleur meer zien.  

Opgelet! Dit werkt alleen bij blauwe inkt, rode of zwarte inkt kan je dus niet zo 

makkelijk doen verdwijnen.  

Weetje: deze stof: natriumsulfiet kan je ook terugvinden in rozijnen en kan je herkennen 

aan het nummer E220 op de verpakking. 

 

OPDRACHT:  

Neem een nieuw papiertje, niet uit de enveloppe.  

Schrijf nu zelf een boodschap op het blaadje met de tintenkiller 

en geef het aan je teamgenoot.  

Kan hij of zij uitvinden wat je geschreven hebt?  

 

Neem de boodschap van je teamgenoot  

mee als je doorschuift.  



Op de blaadjes in de enveloppe is een geheime boodschap  

geschreven. Neem er ééntje uit 

Je hebt enkel een sponsje en water nodig om de  

boodschap zichtbaar te maken.  

Let op! Maak niet alles nat!! 

 

Is het gelukt, of toch niet?  

Vouw het blad open en lees hoe dit geheimschrift werkt 
 

OPLOSSING:  

Dit geheimschrift werd geschreven met een oplossing van afwasmiddel.  

Maak het blaadje voorzichtig nat het met sponsje. De boodschap zou nu zichtbaar 

moeten worden.  

 

VERKLARING:  

Het afwasmiddel zette zich vast op het papier. Het water verdampte en toen het 

droogde bleef enkel de zeep over. Wanneer je het papier opnieuw nat maakt kan je de 

sporen van de zeep nog op het papier zien zitten. 

 

OPDRACHT:  

Neem een nieuw papiertje, niet uit de enveloppe.  

Schrijf nu zelf een boodschap op het blaadje met een wattenstaafje en zeepsop. Laat 

het drogen, blazen kan helpen. Geef het aan je teamgenoot. 

Kan hij of zij uitvinden wat je geschreven hebt?  

 

Neem de boodschap van je teamgenoot  

mee als je doorschuift.  



Op de blaadjes in de enveloppe is een geheime boodschap  

geschreven. Neem er ééntje uit 

Je hebt enkel het strijkijzer nodig om de  

boodschap zichtbaar te maken.  

Let op! Doe dit enkel samen met juf of meester 

 

Is het gelukt, of toch niet?  

Vouw het blad open en lees hoe dit geheimschrift werkt 
 

OPLOSSING:  

Dit geheimschrift werd geschreven met citroensap.  

Door de boodschap warm te maken verbranden de kleine restjes die op het papier 

overgebleven zijn en worden ze bruin.  

 

VERKLARING:  

Het citroensap is in het papier getrokken maar heeft geen kleur en was dus niet meer 

zichtbaar. Door de restjes van de citroen te verwarmen worden ze bruin (zoals je vlees 

zou bakken) en kan je ze wel zien.  

Dit kan je ook met een kaarsje doen, maar dan moet je heel erg goed opletten dat je 

boodschap niet in rook, ... Euhm, vuur! Opgaat!  

 

OPDRACHT:  

Neem een nieuw papiertje, niet uit de enveloppe.  

Schrijf nu zelf een boodschap op het blaadje met een wattenstaafje en citroensap.  

Laat het drogen, blazen kan helpen. Geef het aan je teamgenoot. 

Kan hij of zij uitvinden wat je geschreven hebt?  

 

Neem de boodschap van je teamgenoot  

mee als je doorschuift.  



Op de blaadjes in de enveloppe is een geheime boodschap  

geschreven. Neem er ééntje uit 

Je hebt enkel het strijkijzer nodig om de  

boodschap zichtbaar te maken.  

Let op! Doe dit enkel samen met juf of meester 

 

Is het gelukt, of toch niet?  

Vouw het blad open en lees hoe dit geheimschrift werkt 
 

OPLOSSING:  

Dit geheimschrift werd geschreven met melk of fruitsap.  

Door de boodschap warm te maken verbranden de kleine restjes die op het papier 

overgebleven zijn en worden ze bruin.  

 

VERKLARING:  

De melk is in het papier getrokken maar heeft geen kleur en was dus niet meer 

zichtbaar. Door de restjes van de melk te verwarmen worden ze bruin (zoals je vlees 

zou bakken) en kan je ze wel zien.  

Dit kan je ook met een kaarsje doen, maar dan moet je heel erg goed opletten dat je 

boodschap niet in rook, ... Euhm, vuur! Opgaat!  

 

OPDRACHT:  

Neem een nieuw papiertje, niet uit de enveloppe.  

Schrijf nu zelf een boodschap op het blaadje met een wattenstaafje en wat melk.  

Laat het drogen, blazen kan helpen. Geef het aan je teamgenoot. 

Kan hij of zij uitvinden wat je geschreven hebt?  

 

Neem de boodschap van je teamgenoot  

mee als je doorschuift.  



Dit experiment mogen jullie zelf uittesten.  

 

Schrijf met de watervastte stift een geheime  

boodschap op een mapje.  

Let op! Laat tussen elke letter zeker 1 cm plaats over.  

 

Klaar? Leg je stift aan de kant. 

 

De gaatjes tussen de letters mag je nu opvullen met de andere letters. Dit doe je met de 

NIET watervastte stift.  

 

Geef nu je boodschap door aan elkaar.  

Hoe kan je de echte geheime boodschap nu opnieuw zichtbaar maken?  

 

Test het uit. Niet zeker? Controleer hier onder 

 
 

 

OPLOSSING:  

De geheime boodschap werd geschreven met een stift die je niet met water kan 

uitvegen. De overige letters heb je geschreven met een stift die verdwijnt als je er met 

water over gaat.   

Maak een sponsje dus wat vochtig en wrijf over het plastiek. Je zal zien dat alle 

overbodige en extra letters zullen verdwijnen.  

Nu kan je de boodschap wel lezen!   

 

Neem de boodschap van je teamgenoot  

mee als je doorschuift.  



Bij experiment 2 leerden de leerlingen dat natriumsulfiet de stof is waarvan een 

tintenkiller (onder andere) gemaakt wordt.  

Als weetje werd aangegeven dat je deze stof ook kan terugvinden in gedroogd fruit 

zoals rozijnen. Dit kan je herkennen aan het nummer E220 op de verpakking.  

Deze proefopstelling kan je met de hele klas doen, of in kleinere groepjes 
 

PROEFJE:  

Kunnen we dus bewijzen dat je ook met rozijnen de blauwe kleur van inkt kan laten 

verdwijnen?  

 

MATERIAAL:  

 2 soeplepels rozijnen (met E220 op de verpakking) 

 2 kommen/glazen die minstens 50ml water kunnen bevatten 

 Blauwe inkt (in een potje of ampulles) 

 Gedistilleerd water.  

Kraantjeswater kan je proef beïnvloeden en het effect doen verminderen. 

 Metalen lepel of vork 

 Maatbeker 

 2 proefbuisjes (of gelijke glazen vaten) 

 koffiefilter 

 

UITVOERING:  

 Doe 2 soeplepels rozijnen in een glas met 50ml gedistileerd water 

 Roer goed door elkaar met een metalen lepel of vork gedurende 3 minuten 

 Filter het water door een koffiefilter 

 Doe in een andere kom 50ml gedistileerd water en voeg 1 druppel blauwe inkt toe.  

 Giet in elk proefbuisje 5ml gekleurd water 

 Giet in 1 proefbuisje een hoeveelheid van het “rozijnenwater” 

 Giet in het andere proefbuisje evenveel gedistileerd water. 

 Kijk wat er gebeurt en bespreek met de klas 

 

Bron: https://66.35.87.110/~kvcv/images/documenten/onderwijs/chemieleerkracht-van-het-jaar/Ann%20De%20Neef%20-%

20Sancta%20Maria%20Leuven%20Er%20zit%20chemie%20in%20een%20tintenkiller.pdf 

 
 


