
 

  

Padlet 

 

Doel Meningen peilen 

Korte beschrijving 

Tool waarmee online prikborden gemaakt kunnen worden. De 

docent maakt een ‘prikbord’ aan en vraagt aan de studenten om 

een post-it op het prikbord te plakken met een reactie. De 

studenten kunnen de opbrengsten van een opdracht delen of 

hun mening kenbaar maken. 

 
Leerfase Introductie, Verwerking, Evaluatie 

Didactiek 

• Tijdens de introductie van de nieuwe les 

• Tijdens de kennismaking met persoonlijke vragen 

• Tijdens de terugblik op de vorige les  

• Na de les door de studenten zelf een stelling te laten maken 

op basis van de gelezen teksten uit de theorie 

Soort werkvorm Discussievorm, Werkopdracht 

Website www.padlet.com 

Materiaal 

Docent: Computer met account bij Padlet 

Studenten: Eigen device met internet (BYOD), bij voorkeur met 

de Padlet App.  

Voorbereidingstijd 10 min.  

Uitvoeringstijd 

 

5 - 15 min. 

Aantal studenten 1 - 2 per device, aantal studenten in principe onbeperkt.  

Moeilijkheidsgraad 

 
Eenvoudig 

Taal Engels / Nederlands (via instellingen te veranderen) 

Gebruik Gratis 

 
Voorbeeld: 

De vorderingen van deelnemers 

tijdens een cursus, wat gaat goed 

en wat kan beter? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.padlet.com/


 

  

 

Uitleg: 

• Ga naar www.padlet.com en maak een account aan via ‘Aanmelden’. De tweede keer 

gebruik je de knop ‘Log In’. Je kunt daarbij jouw voorkeur voor de taal ‘Nederlands’ 

aangeven. 

Als je een prikbord creëert zonder in te loggen of je aan te melden, dan kun je het 

prikbord na 24 uur niet meer bewerken. Je kunt er nog wel steeds berichten op 

plaatsen, maar je kunt de titel, privacy-instellingen, etc. niet meer veranderen. 

• Je komt dan op het dashboard van padlet. Je ziet daar alle prikborden (padlets) die je 

gemaakt hebt of waar je aan hebt bijgedragen.  

 

Een nieuwe padlet maken 

• Om een nieuw prikbord te maken klik je links op ‘Maak een schermafbeelding’.  

• Vervolgens kan je kiezen uit een sjabloon. Hierbij kun je kiezen hoe jij je berichten wilt 

weergeven op jouw prikbord, hiervoor zijn vijf opties.  

• Muur: Hierbij worden berichten in volgorde geplaatst. 

• Canvas: Bij kleine groepen is het handig om te kiezen voor ‘Canvas’. Berichten 

kunnen overal worden geplaatst en het formaat kan willekeurig worden aangepast. 

Tussen de berichten kunnen ook verbindingen worden gemaakt.  

• Stream: Als je kiest voor ‘Stream’ worden de berichten onder elkaar geplaatst. 

• Rooster: Bij grote groepen is het beter om te kiezen voor ‘Rooster’. Daarbij worden de 

posts in een raster gezet waardoor het overzichtelijker wordt. 

• Schap: Bij ‘Schap’ kunnen er kolommen aangemaakt worden. Per kolom kunnen er 

berichten geplaatst worden. Dit is overzichtelijk bij het stellen van meerdere vragen.  

 

• Kies een van deze opties die het beste past bij jouw doelgroep en doel en klik op 

selecteren. 

 

 

 

http://www.padlet.com/


 

  

 

• Op het volgende scherm zie je dan het nieuwe prikbord dat voor jou is gemaakt.  

• Je geeft als eerste jouw padlet een titel. 

Bijvoorbeeld; “Welke voeding is gezond en welke voeding is ongezond?” Deze titel 

staat in de linkerbovenhoek van jouw padlet.  

• Vul daarna in wat de opdracht is: beschrijf wat studenten moeten doen op deze padlet. 

Als je wilt kun je eronder ook nog wat meer informatie schrijven, zoals voor welk niveau 

deze padlet is, of bij welk hoofdstuk van welk boek de padlet hoort. 

• Kies daarna een achtergrond. Je krijgt een keuze uit vier achtergronden, maar als je op 

meer klikt zie je een hele gallerij waar je uit kunt kiezen. 

• Je kunt ook een eigen achtergrond creëren. Je klikt dan op  ‘Je eigen toevoegen’ en 

kan daarna kiezen of je gebruik wilt maken van een link, van een foto op jouw 

computer of van een foto die je maakt met de camera.   

Let op bij de keuze van je achtergrond dat deze niet te overheersend is, waardoor de 

deelnemers de posts niet meer lezen. 

Nadat je het bestand dat je wilt gebruiken hebt aangeklikt, duurt het even voordat je de 

vraag ‘Ziet het er goed uit?‘ krijgt vanuit Padlet. Als dat zo is, klik je op OK. De 

achtergrond van jouw prikbord is nu veranderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Als je het leuk vindt, kun je ook een icoon toevoegen. Hieruit kun je dan snel zien wat 

het doel van de opdracht is of voor welke groep deze is gemaakt. Ook hier kun je een 

eigen icoon toevoegen.  

• Daarna kun je nog een aantal opties aan of uitzetten. Zoals het weergeven van de 

naam van de auteur boven elke post. Ook kan er toegestaan worden om reacties te 

geven op post en deze een cijfer, ster of stem te geven.  

• Tot slot kun je een deel van het internetadres van jouw padlet zelf bepalen. Dit kan 

onderaan onder het kopje adres in het keuzemenu. Voer in het invoerveld een 

herkenningswoord in voor je prikbord. Bijvoorbeeld 

https://padlet.com/activerendoplei/vordering  

Als het internetadres al door een ander is ingenomen verschijnt de tekst ‘al in gebruik’ 

en moet je een ander woord invoeren. 

• Nadat je hebt geklikt op volgende zie je dat je de privacy kunt instellen en mensen kunt 

uitnodigen.  

• Bij de deeloptie zit ook een kopje ‘personen & privacy’. Hier kun je kiezen hoe je jouw 

prikbord wilt beveiligen: Privé, met wachtwoord, met een verborgen link of volledig 

openbaar. Je kunt daarbij ook de e-mailadressen invoeren van de deelnemers die jij 

wilt uitnodigen als je het prikbord niet openbaar wilt laten.  

 

https://padlet.com/activerendoplei/vordering


 

  

 

Een bestaande padlet bewerken 

• Vanuit het dashboard klik je op een gemaakte padlet.  

• Aan de bovenkant zie je dan een aantal pictogrammen die belangrijk zijn om jouw 

prikbord te bewerken.  

  
 

a. 

 

 

Kopiëren  

• Via ‘opnieuw maken’ kan je een kopie van je prikbord maken waarbij je de keuze hebt 

om een kopie met of zonder de posts te maken. 

 

b.  

 

Exporteren 

• Je kunt het prikbord exporteren via ‘delen’. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.  

• Je kunt delen via de meeste gebruikte social media of exporteren in verschillende 

bestandsformaten als plaatje, pdf of excelbestand.  

• Daarnaast vind je de code om de padlet te embedden in jouw website en een QR-code 

om het prikbord te delen met studenten als ze alleen een smartphone hebben.  

Privacy 

• Je kunt via de knop delen ook opnieuw de privacy instellen.  

 

c. 

 

Instellingen/ aanpassen 

• Met het wieltje bovenaan kun je jouw prikbord bewerken en kom je in het 

aanpassingsmenu. Je ziet daar dezelfde werkwijze als bij het maken van een nieuwe 

padlet.  

• Je kunt hier alles aanpassen behalve de vorm van je padlet. Dat doe je via optie d (de 

knop meer) 

 

d. 

 

Vorm wijzigen 

• Naast de opties die je ook via de andere knoppen kunt openen, zie je hier de 

mogelijkheid om voor een andere vorm te kiezen. Bijvoorbeeld om van een muur een 

schap te maken.  

Verwijderen 

• Ten slotte kun je via deze optie de posts van het prikbord verwijderen, zodat deze weer 

opnieuw gebruikt kan worden. Dat is handig als je de posts niet wilt bewaren. Als dat 

wel het geval is, kun je beter een kopie maken met de knop ‘Opnieuw maken’. 

• Je kunt er ook voor kiezen om je hele padlet te verwijderen.  



 

  

 

Meer uitleg: 

• http://ict-idee.blogspot.nl/2011/11/68-padlet-een-online-prikbord.html 

• http://www.spons.nl/21554/educatieve-apps-amp-tools-deel-1-free/21593/3-padlet 

Hiervoor moet je wel een account aanmaken, maar dat is gratis. De gratis leerpaden 

over educatieve apps zijn de moeite waard 

http://ict-idee.blogspot.nl/2011/11/68-padlet-een-online-prikbord.html
http://www.spons.nl/21554/educatieve-apps-amp-tools-deel-1-free/21593/3-padlet

