
 

PlayPosit 

 

 

Voorbeeld:  

Een videoquiz over de kwaliteitseisen 

aan toetsen. Een animatievideo is 

hier interactief gemaakt. Er wordt na 

een fragment een vraag gesteld. 

Deze moet je beantwoorden om 

verder te kunnen kijken.  

Je krijgt direct feedback of je 

antwoord goed of fout is en wat het 

juiste antwoord is.  

Klik op het plaatje om de quiz te spelen.  

Doel Kennis toetsen 

Korte beschrijving 

Tool waarmee je een video interactief kunt maken. Je kunt 

momenten aangeven waarop je een vraag wilt invoegen, dit 

kunnen verschillende soorten vragen zijn. Zo kun je 

bijvoorbeeld videolessen maken die je met een groep 

studenten kunt delen. 

Leerfase Voorbereiding, verwerking, toetsing 

Didactiek 
• Als voorbereiding op een les of bijeenkomst 

• Tijdens de les theorie op speelse wijze toetsen 

Soort werkvorm Spelvorm 

Website https://learn.playposit.com/learn/ 

Materiaal 
Docent: Computer met account bij Playposit 

Studenten: Eigen device met internet (BYOD)  

Voorbereidingstijd 15 – 30 min. 

Uitvoeringstijd 

 

10 - 15 min. 

Aantal studenten 1 - 2 per device, onbeperkt aantal studenten  

Moeilijkheidsgraad 

 

Eenvoudig 

Talenten Verbaal Linguïstisch, Visueel Ruimtelijk, Intrapersoonlijk 

Taal Engels 

Gebruik Gratis 

https://www.playposit.com/share/67866/428290


 

 

Uitleg: 

 

• Ga naar https://learn.playposit.com/learn/ en maak een account aan 

via de knop ‘join’. De volgende keer kun je je aanmelden via ‘Login’.  

• Als je bent ingelogd, kom je op een pagina waar je een overzicht ziet van de 

videoquizzen die jij hebt gemaakt: ‘My Bulbs’. Als je wat inspiratie 

wilt opdoen, kun je in het linker menu klikken op het tabje ‘Premade 

Bulbs’.  

• Voor het aanmaken van een nieuwe, eigen videoquiz klik je linksbovenin 

op ‘NEW’ en kies je voor Bulb. Er opent een nieuw tabblad voor het 

ontwerp van je videoquiz. 

 

 

 

Quiz ontwerpen 

  

• In het eerste scherm dien je een video te kiezen. Hiervoor kun je een 

link naar een video, bijvoorbeeld van YouTube, kopiëren en plakken bij ‘Enter Video 

URL Here’. Je kunt ook een video uit je eigen bestande uploaden om te gebruiken. 

Hiervoor klik je op oranje knop met ‘Upload mp4/mp3’.  

• Wanneer je klikt op ‘add’ wordt je video toegevoegd 

aan je ontwerpscherm. Je kunt deze video afspelen en onderin zie je een balk met het 

verloop van de video. 

 

• Je kunt op punten naar keuze in de video vragen invoegen. Dit doe 

je door op het gekozen moment de video te pauzeren en op de 

oranje knop te klikken. Dan openen de opties die je hier rechts ook 

ziet staan. Je hebt de mogelijkheid om de video te verwijderen, te 

knippen of vragen in te voegen. Kies voor deze laatste optie.  

Je krijgt weer verschillende vraagvormen en mogelijkheden voor je: 

 
 

https://learn.playposit.com/learn/


 

 

Vraagvormen 

 

• Multiple choice: een meerkeuzevraag die bij het maken van de quiz automatisch wordt 

nagekeken. 

• Free response: deze vragen dien je als docent of begeleider handmatig na te kijken. 

• Reflective pause: hier kun je een reflectievraag voor de deelnemer toevoegen of wat 

extra informatie die je bij de video wilt geven. 

• Polling survey: voeg hiermee een poll toe, deelnemers kunnen hier dan op stemmen. 

Bij deze vraagvorm is er geen goed of fout antwoord. 

• Check all: dit is een multiple response vraag, wanneer je een meerkeuzevraag wilt 

stellen waarbij meerdere antwoordopties goed zijn, kies je voor deze vraagvorm. 

• Fill bank: hier moet de deelnemer zelf een woord intypen, deze vraag wordt 

automatisch nagekeken. Dit betekent ook dat typfouten fout worden gerekend. 

• Web embed: een website invoegen. Met deze optie kun je deelnemers leiden naar een 

website met bijvoorbeeld meer informatie, zonder dat ze de videoquiz verlaten. 

• Discussion form: stimuleer hiermee discussie. Deelnemers kunnen reacties plaatsen 

en op elkaar reageren. 

 

 

Quiz afronden 

 

Wanneer je alle vragen aan de videoquiz hebt toegevoegd, kun je een voorbeeld bekijken. 

Dit is een voorbeeld van hoe de deelnemers de quiz uiteindelijk te zien krijgen. Kies hiervoor 

voor de optie ‘preview’ rechts bovenin het scherm.  

 
Ben je helemaal tevreden, dan kun je de quiz delen met deelnemers of collega’s via de knop 

‘share’. Je krijgt dan een link naar de videoquiz. Je kunt de quiz ook ergens integreren, 

embedden, hiervoor is er de embed code. Voor het delen met deelnemers is er ook nog de 

instelling voor authenticatie, je kunt aangeven of je wilt dat deelnemers hun naam invoeren 

als ze de quiz spelen. Jij kunt namelijk zien hoe de quiz is gemaakt, dan weet je wie welke 

score heeft behaald. 

Een andere optie is om je videoquiz eerst af te ronden, zodat je zeker weet dat de laatste 

versie goed is opgeslagen. Je opent dan het uitklapmenu met de drie rondjes onder elkaar 

en kiest voor de optie ‘save and finish’. Je wordt dan teruggeleid naar het overzicht met jouw 

videoquizzen. Kies de quiz die je zojuist gemaakt hebt en klik daarachter op ‘share’.  

Je krijgt nu hetzelfde menu voor delen als bij de andere mogelijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quiz spelen 

 

Je kunt zoals beschreven de link om de quiz te spelen delen met jouw studenten of 

deelnemers, ze spelen de quiz dan individueel. Je kunt er ook voor kiezen om de quiz 

klassikaal te spelen en zelf de quiz te openen op een digibord.  

Hoe vaak de quiz gespeeld is kun je vinden in het overzicht van jouw bulbs. Je ziet daar hoe 

vaak de video bekeken is en hoeveel antwoorden er zijn ingevoerd.  

 

Via het uitklapscherm met de drie rondjes vind je ook de optie ‘monitor’. Daarmee kun je een 

analyse krijgen van hoe de quiz gemaakt is en, indien je hebt gekozen voor 

de optie authenticatie, ook door wie.  

 

 

Meer uitleg: 

• Een blogbericht over PlayPosit: https://www.tumult.nl/handige-tools-30-playposit/ 

 

• Als je bij My Bulbs op het uitklapmenu met de drie rondjes klikt, kun je voor Edit kiezen. 

Daarna kun je op het uitklapmenu met de drie rondjes in de blauwe balk. Daarna kies 

je in het uitklapmenu de optie ‘tutorial’. Je kunt hier meer uitleg krijgen.  

 

 

https://www.tumult.nl/handige-tools-30-playposit/

