
Met Padlet kun je eenvoudig en interactief een pribord maken met jouw klas. Je kunt gezamenlijk 
een thema behandelen of leerlingen individueel een werkstuk of presentatie laten maken. Je kunt 
zelf aangeven of je direct een melding krijgt zodra een leerling een berichtje plaatst of pas aan 
het eind van de dag een mailtje met alle updates. Daarmee is Padlet een bijzonder handige tool 
om voorafgaand aan de les voorkennis te activeren. In deze Kickstarter leggen we je uit hoe je 
een Padlet bord maakt en leerlingen laat samenwerken aan één thema.

LESVOORBEREIDING

Maak een account aan Maak nieuw bord aan

Vul het werkblad met inhoud Deel jouw Padlet met leerlingen

Zet de Privacy setting goed

Ga naar www.padlet.com
Klik op ’Aanmelden’
Doorloop het registratieformulier
Klik bij de tour rechtsboven op ‘Overslaan’
Je komt nu bij Padlet binnen op je dashboard, 
het centrale startpunt van je account
 











Klik op ’Maak een schermafbeelding’ 
Kies voor ‘Muur’ en klik op ‘Selecteren’
Vul rechts de ‘Titel’ in, bijvoorbeeld ‘Jagers en 
verzamelaars’. Vul ook een omschrijving in
Scroll naar beneden en zet bij ‘Posten’ deze 
opties aan: ‘Bijdrage’ en de ‘Comments’









Scroll bij de opties helemaal naar beneden
Vul bij het kopje ’Labels’ een relevant zoekwoord 
in, bijvoorbeeld ‘geschiedenis’
Vul onderaan bij ‘Adres’ een handige naam in, 
bijvoorbeeld ‘jagersenverzamelaars’ 
Klik rechtsboven op ‘Volgende’









Controleer dat de privacy op ‘Geheim’ staat
Controleer dat ‘Degenen met toegang’ op 
‘Kan schrijven’ staat
Zet onderaan ‘Opnieuw maken’ uit
Klik rechtsboven op ‘Volgende’ en vervolgens 
op ’Start posting’









Klik op het ‘+’ symbool rechtsonder en je ziet 
een digitale notitie verschijnen. Hierin ga je de 
opdracht voor de leerlingen omschrijven
Geef een titel en een beschrijving van de opdracht
Je kunt via het ‘+’ symbool meerdere digitale 
notities toevoegen







Klik rechtsboven op ‘Delen’
Klik de tab ‘DEEL/EXPORTEER/EMBED’
Kies een manier om te delen onder ‘Delen’
Tip: Je hebt jouw Padlet eerder in stap 3 een 
handige naam gegeven. In de adresbalk van 
jouw browser zie je deze naam. Die kun je 
ook kopiëren en delen









Maak jouw Padlet makkelijk vindbaar

TIJDENS DE LES

Laat de leerlingen hun desktop, laptop of
tablet starten
Laat de leerlingen de link openen naar
jouw Padlet
De leerling krijgt jouw Padlet direct te zien







Laat de leerlingen de opdracht lezen
De leerlingen kunnen nu direct aan de slag
Geef ze eventueel een aanwijzing dat ze met 
het ‘+’ symbool rechtsonder zelf inhoud 
kunnen toevoegen







Leerlingen gaan aan de slagLeerlingen openen Padlet

Offline bewaren van het resultaat Online verspreiden van het resultaat

Bespreek de resultaten
Laat de leerlingen inhoud toevoegen
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 
teksten, gevonden beelden en video’s
Ook kunnen er foto’s toegevoegd worden van 
eigen schetsen of dingen in de klas







Jij en jouw leerlingen kunnen tijdens het
werken commentaar geven of vragen stellen
over de inhoud
Bespreek eventueel na afloop centraal met
de leerlingen het resultaat
Laat de leerlingen zelf toelichting geven op
hun bijdrage







Ga naar jouw Padlet en klik rechtsboven op 
de ‘Delen’ knop
Klik op ‘DEEL/EXPORTEER/EMBED’
Kies voor ‘Sla op als afbeelding’ of ‘Opslaan 
als PDF’ om het beeld op te slaan. Handig voor 
gebruik in de schoolkrant!
Kies voor ‘Opslaan als Excel spreadsheet’ om 
de antwoorden te bewaren en te bewerken 
in Excel









Ga naar jouw Padlet en klik rechtsboven op 
de ‘Delen’ knop
Klik op ‘DEEL/EXPORTEER/EMBED’
Klik op ‘Invoegen in uw blog of website’ om 
jouw Padlet online te kunnen zetten op jouw 
persoonlijke blog of op jullie website
Gebruik de ‘Delen op Facebook’ of ‘Delen op 
Twitter’ om de link naar jouw Padlet te 
verspreiden op social media









Leerlingen voegen inhoud toe

Maak een interactief
prikbord met Padlet



GOUDEN TIPS HOE VERDER

MINDER GESCHIKT VOOR





Offline momenten. Padlet is een digitale tool 
die je voor of tijdens de les kunt gebruiken. 
Internetverbinding is hiervoor noodzakelijk.

Werkvormen die veel structuur vereisen.    
Het vrije werkblad is ontworpen voor veel 
creativiteit en ongestructureerde           
werkvormen.

RESULTAAT







Via de ’Delen’ en ’DEEL/EXPORTEER/EMBED’ 
kun je jouw Padlet ook exporteren naar een 
plaatje, PDF of Excel.

Bij ‘PERSONEN & PRIVACY’ kun je onderaan 
bij ‘geavanceerd’ de ‘moderator’ optie aan 
zetten. Daarmee kun je eerst de toevoegingen 
van leerlingen controleren. Gebruik dit om 
eerst antwoorden te verzamelen en dan 
centraal te bespreken. 

Bij ‘PERSONEN & PRIVACY’ kun je ook de 
Privacy op ‘Privé’ zetten bij meer gevoelige 
onderwerpen zodat alleen genodigden 
toegang hebben.

Voor jou:




Inzicht in de kennis van leerlingen.
Laagdrempelige manier om leerlingen samen 
te laten werken aan een thema.

Voor de leerlingen:




Creatieve manier om associaties tot           
uitdrukking te brengen.
Interactie middels reacties op elkaars 
toevoegingen.





Probeer eens een Padlet-sjabloon uit. Hier-
mee zorg je voor een razendsnelle start van 
jouw Padlet!
Laat leerlingen zelf een boekpresentatie 
geven gebruikmakend van Padlet.

Meer uitleg nodig?




Bekijk de video met uitleg:
http://bit.ly/padletuitleg

Een blog met 20 voorbeelden van Padlet in 
de klas (in het Engels): 
http://bit.ly/20padletvoorbeelden


