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Stappenplan Interactieve quiz maken (Docent) 

 
WAT IS KAHOOT!? 
Kahoot! is een systeem waarmee quizzen, enquêtes of korte ja/nee-vragen kunnen worden gemaakt. 
De vragen en mogelijke antwoorden staan op het centrale scherm van de docent, via de beamer of 
het digitale schoolbord. De gebruikers (leerlingen) kunnen de antwoorden geven of een quiz maken 
op hun smartphone, pc of tablet. 
 

Een quiz gemaakt met Kahoot!. 
 
 

 
DIRECT STARTEN 
 

 1. Ga naar 
https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=6649d65d-
c610-4e27-b812-342ad240f41f op uw pc of 
tablet. Dit is de docentenkant. 
 
Let op: dit kan alleen als u al een quiz gemaakt 
heeft en ingelogd bent. Meer informatie over het 
aanmaken en opzetten van een quiz vindt u 
hieronder. 

 
 
 

 
 
 

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=6649d65d-c610-4e27-b812-342ad240f41f
https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=6649d65d-c610-4e27-b812-342ad240f41f
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ZO MAAKT U EEN DOCENTENACCOUNT AAN 

1. Surf naar https://getkahoot.com.

2. Klik rechts bovenin de pagina op de knop
Sign up.

3. Selecteer onder I want to use Kahoot! de rol
As a school teacher.

5. Voer bij Add your school or university de naam van
uw school in.

6.    Voer bij Your account details een username        
       en uw e-mailadres in en bedenk een
       wachtwoord.

7.    Klik vervolgens op Join Kahoot. U heeft nu 
       een account bij Kahoot! en kunt inloggen.

4. Je krijgt hier drie mogelijkheden:
- Sign up with Google
- Sign up with Microsoft
- Sign up with e-mail

       Kies je voorkeur om een account aan te maken.

https://getkahoot.com/
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INLOGGEN EN UITLOGGEN 

1. Ga om in te loggen naar
https://getkahoot.com. Klik rechts 
bovenin op de knop Log in.

2. Voer op het volgende scherm uw 
username (of e-mailadres) en uw 
wachtwoord in en klik daarna op Log 
in. U bent nu ingelogd op Kahoot!. 

3. Wilt u uitloggen? Klik dan, als u bent
ingelogd op Kahoot!, rechts bovenin
naast uw username op het naar
beneden gerichte witte driehoekje.

4. Klik vervolgens op Sign out. U bent nu
uitgelogd.

ZO ONTWERPT U EEN SERIE VRAGEN 

1. Ga naar https://getkahoot.com en
log in.

2. Klik links bovenin op New K!.

https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/
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3. Klik op Quiz (of Jumble, Discussion of
Survey).

4. Geef uw quiz een titel, vul Description en
Audience in, en klik daarna op OK,Go!.

6. Voer boven aan de pagina achter
Question (required) de eerste
vraag in.

7. Geef bij Time limit aan hoeveel
bedenktijd de leerlingen hebben om
de vraag te beantwoorden.

5. Klik op Add question.
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9. Wilt u een videofragment toevoegen,
klik dan op Add Video. Plak achter
YouTube link het internetadres van
het gewenste YouTube-filmpje en
geef aan op welk tijdstip het filmpje
moet starten en eindigen.

Let op: afspeeltijden werken niet op 
de iPad. Het filmpje speelt dan 
gewoon van begin tot eind. 

10. Voer in de invoervelden Answer 1, 
Answer 2 enzovoort de 
antwoordmogelijkheden in en klik 
bij het juiste antwoord op het grijze 
vinkje. Deze wordt dan groen, dit is 
het correcte antwoord. Klik daarna 
op Next, rechts bovenaan op het 
scherm.

11. Wilt u een vraag toevoegen, klik dan 
onder aan de pagina op de knop + 
Add question en herhaal het 
bovenstaande. Met + Duplicate kunt
u een vraag dupliceren. Voeg op 
deze manier net zo veel vragen toe 
als u wilt. 

8. Wilt u een plaatje toevoegen, klik
dan bij media, rechts in het
scherm, op Add image of Upload
image. Bij Add image kunt u kiezen
uit bestaande afbeeldingen in het
programma, kies Upload image als
u een afbeelding van de computer
wilt uploaden.

Let op: Kahoot! ondersteunt alleen 
afbeeldingen van de formaten png, 
gif en jpeg, met een 
maximumgrootte van 5 MB en een 
maximumformaat van 3824x3824 
pixels. Ook moeten de illustraties zijn 
opgeslagen in de RGB colour mode. 
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12. In het hoofdmenu kunt u de
volgorde van de vragen nog wijzigen
door ze te verslepen.

13. Klik als u klaar bent weer op Save.

14. Hierna volgt: Saved privately!
Er zijn de volgende mogelijkheden:
- Edit it
- Preview it
- Play it
- Share it

15. Klik op I'm done. 
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ZO WIJZIGT U EEN EERDER GEMAAKTE OEFENING 

1. Klik links bovenin op My
Kahoots. Al uw oefeningen
komen nu in beeld.

2. Ga met uw muis naar de
oefening die u wilt wijzigen.
Daar verschijnen enkele opties.
Klik op Edit. U komt dan weer in
het ontwerpscherm (uitgelegd
bij de stap Zo ontwerpt u een
serie vragen).

3. U kunt een quiz ook dupliceren
of verwijderen.

4. Maak uw quiz publiek of privé
door op Public te klikken.

ZO STELT U EEN OEFENING TER BESCHIKKING VAN UW LEERLINGEN 

1. Zet het digiboard aan, surf op het digiboard
naar https://getkahoot.com en log in.

2. Klik links bovenin op My Kahoots en al uw
oefeningen komen in beeld.

3. Klik achter de oefening die u met uw leerlingen
wilt doen op de knop Play. Klik daarna op 
Classic of Team mode, of klik op Game options
als u instellingen wilt aanpassen.

4. Selecteer de gewenste instellingen bij Game options.

a. Wanneer u Display game-pin throughout
aanzet, staat de game-pin de hele quiz door
boven aan in beeld.

De game-pin is de pincode van uw quiz. 
Hiermee kunnen leerlingen inloggen. 

https://getkahoot.com/
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b. Als u Show minimised intro instructions 
aanzet, komt er bovenin een korte uitleg over 
hoe leerlingen mee kunnen doen. Wanneer dit 
uit staat, staat bovenaan alleen de game-pin.

c. Met Randomise order of questions komen de 
vragen in willekeurige volgorde in de quiz.

d. Selecteert u Randomise order of answers, dan 
komen de antwoorden in willekeurige volgorde 
in beeld. 

5. Klik vervolgens op Classic of Team mode om 
       te starten.

6. Rechts bovenin kunt u met deze icoon de quiz
volledig in het scherm weergeven. Op dezelfde
plek kunt u vervolgens de volledigscherm-
modus weer verlaten.

7. Laat de leerlingen op hun eigen device surfen
naar https://kahoot.it/#.

8. Laat de leerlingen de pincode overnemen die
op de openstaande pagina staat en laat ze
daarna tikken/klikken op Enter.

9. Laat ze op het volgende scherm hun
naam invullen en vervolgens
tikken/klikken op Join game. Op het
digiboard verschijnt onder de drie
pictogrammen de naam van de
betreffende leerling. Van alle
leerlingen die inloggen komen de
namen in beeld.

https://kahoot.it/#/
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10. U kunt spelers verwijderen door op hun naam
te klikken.

11. Zijn alle leerlingen ingelogd, dan kan de
oefening gedaan worden. Klik op het digiboard
op Start now. De eerste vraag en
antwoordmogelijkheden komen dan in beeld.
Elke antwoordmogelijkheid heeft een eigen
kleur.

12. Nadat u een vraag heeft
vrijgegeven, verschijnt op het
device van de leerlingen na
enkele seconden een scherm
waarop zich enkele gekleurde
velden bevinden.

13. Die kleuren komen overeen met
de kleuren van de
antwoordmogelijkheden op het
digiboard. De leerlingen geven
hun antwoord door te
klikken/tikken op de kleur van het
antwoord waarvan zij denken dat
het goed is.

14. Op het digiboard kunt u zien
hoeveel leerlingen hebben
geantwoord. Als alle leerlingen
hebben geantwoord, of als de
tijd op is, komt er een grafiek in
beeld met daarop de verdeling
van de gegeven antwoorden.
Op dit moment kunt u de vraag
in bespreking nemen.



Stappenplan Interactieve quiz maken (docent) 

 

 © 2018 Uitgeverij Edu’Actief b.v. Dit stappenplan is auteursrechtelijk beschermd. 10 van 10 

 

15. Als u op de knop Next klikt, 
komt het behaalde 
puntentotaal van de leerlingen 
in beeld.  

 

 16. Klikt u weer op Next, dan 
verschijnt de volgende vraag en 
herhaalt de procedure zich. 

 17. Klikt u na de laatste vraag op 
de knop End, dan komt de 
winnaar in beeld. 

 

 

18. Klikt u vervolgens op Feedback 
& results, dan krijgen de 
leerlingen een scherm voor zich 
waarin ze de quiz kunnen 
beoordelen. 

 

 

19. Bij een klik op Final results 
verschijnt het puntentotaal van 
alle leerlingen. 
 

20. Klik op Download results om 
een overzicht te downloaden 
van de behaalde punten en 
gegeven antwoorden. 

 
21. U kunt hier ook de quiz 

opnieuw spelen of kiezen voor 
een andere quiz.  

 




