
Stappenplan Interactieve quiz maken (Leerling) 

  
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!. 
 

 
 
 
 
 
 
ZO DOE JE MEE AAN DE OEFENING 
 
 

 
1. Pak je smartphone en ga naar 

http://kahoot.it om mee te spelen! 
 

http://kahoot.it/
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2. Neem de pincode die op het digiboard
staat over en klik op Enter.

3. Vul je naam in en klik op OK, go!. Op het
digiboard verschijnt dan jouw naam.
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4. De docent klikt op het digiboard op Start
en de eerste vraag komt in beeld.

5. Op jouw scherm komen nu enkele
kleuren en vormen. Deze kleuren en 
vormen komen overeen met de 
antwoorden die je ziet op het digiboard.

6. Je geeft antwoord door te tikken/klikken op
de kleur van het antwoord waarvan jij
denkt dat dit goed is.

7. Als je antwoord hebt gegeven, moet je
wachten totdat iedereen geantwoord
heeft.
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 8. Wanneer iedereen heeft geantwoord, krijg 
je direct te zien of je de vraag goed of fout 
hebt beantwoord.  

 

 
 

 

9. Vervolgens komt op het digiboard 
een grafiek in beeld met daarop de 
antwoorden die gegeven zijn. Ook 
zie je hier welk antwoord het 
goede antwoord is. 

 

 

10. Als je docent op de knop Next 
klikt, komt het behaalde 
puntentotaal van de leerlingen in 
beeld op het digiboard.  

 
 
11. Klikt de docent nog een keer op 

Next, dan verschijnt de volgende 
vraag. 
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12. Als je docent na de laatste vraag op de knop Get Results
klikt, komt de winnaar in beeld op het digiboard. Ook
op je eigen device krijg je te zien op welke plek je
bent geëindigd.

13. Klikt je docent op Show feedback, dan kun je
aangeven wat je van de quiz vond en of je er wat van
geleerd hebt.

14. Hierna is de quiz afgelopen. Je ziet nog een overzicht van
de score die je gehaald hebt en op welke plek je bent 
geëindigd. 




