Woordwolk.nl
Doel

Informatie overbrengen

Korte beschrijving

Tool waarmee je een woordwolk kunt maken.

Leerfase

Voorbereiding, conceptualiseren, verwerking

Didactiek

• Als voorbereiding op een les of bijeenkomst
• Tijdens de les theorie op visuele wijze overbrengen
• Deelnemers de belangrijkste inhoud laten verwerken in een
woordwolk

Soort werkvorm

Docentgecentreerd / werkopdracht

Website

http://www.woordwolk.nl/

Materiaal

Docent en/of student: computer met internet

Voorbereidingstijd

15 min.

Uitvoeringstijd

5 min.

Aantal studenten

Onbeperkt aantal studenten

Moeilijkheidsgraad

Eenvoudig

Talenten

Visueel Ruimtelijk, Verbaal Linguïstisch, Logisch Mathematisch

Taal

Nederlands

Gebruik

Gratis

Voorbeeld:
Een woordwolk om jezelf of je organisatie te presenteren
of voor te stellen. Hiernaast zie je een woordwolk met
begrippen die met Edufit te maken hebben. In een
training kun je deelnemers vragen laten stellen bij de
woordwolk.

Uitleg:
•
Ga naar https://www.woordwolk.nl/, je kunt hier meteen aan de slag, want je hebt geen
account nodig.
•
Je ziet direct een voorbeeld woordwolk verschijnen. In dit venster zal ook jouw
woordwolk zichtbaar worden als je woorden hebt ingevoerd.
Om de woorden te zien die in de voorbeeld woordwolk staan, klik je op
‘woordenlijst’. Hier zie je de woorden staan met het ‘gewicht’ erbij. Hoe groter het
gewicht van het woord, hoe groter deze zichtbaar is in de woordwolk.

•

Je kunt deze lijst wijzigen en er woorden die jij in jouw woordwolk wilt in plaatsen.
Daarnaast zijn er nog twee andere manieren om eigen woorden in te voeren:
In de woordenlijst zie je rechtsboven ook de optie ‘Plak/type tekst’ hier kun je in een
tekstvak tekst typen of plakken.

•

Tot slot heb je ook nog de optie om een bestand of website te converteren naar een
woordwolk, dit moet een tekst (txt), MS Office of pdf-bestand zijn.

•

Als je een van de opties voor het invoeren van woorden hebt benut, verschijnt jouw
woordwolk in beeld. Het kan zijn dat linksboven een melding verschijnt:
Er missen dan woorden in de woordwolk, om deze zichtbaar te maken kun je ervoor
kiezen de woordwolk te verkleinen. Dit doe je door middel van de balk boven de
woordwolk. Verschuif het bolletje naar links of klik (een aantal keer) op het minnetje.

•

Vervolgens kun je het uiterlijk van de woordwolk aanpassen met de opties in de balk
bovenin het scherm:

Met de optie ‘ruimte’ kun je de witruimte tussen de woorden aanpassen.

Deze drie opties zijn respectievelijk: het wijzigen van de schrijfrichting van de woorden,
omvormen en van binnen naar buiten of van buiten naar binnen structureren.

•

Met ‘vorm’ kun je de woordwolk in een bepaalde vorm laten weergeven, hiervoor kun je
kiezen uit verschillende pictogrammen. Bijvoorbeeld een ster, zoals in het voorbeeld op
de eerste pagina te zien is.
Het ‘masker’ kun je aanzetten om een donkerder vlak om je woordwolk heen zichtbaar
te maken, zo wordt de vorm benadrukt.
Onder ‘thema’ kun je een vaste kleurenset kiezen voor de woorden en de achtergrond.
Wil je zelf alle kleuren bepalen, dan selecteer je de gewenste kleuren in het tabje
‘kleuren’.
Tot slot kun je ook nog het lettertype van de woorden in de wolk aanpassen.
Een snellere optie om wijzigingen in je woordwolk aan te brengen is links in
het menu op ‘randomize’ klikken. Hiermee brengt de tool zelf wijzigingen
aan op de verschillende gebieden. Klik hier een aantal keren op tot je tevreden bent.

Woordwolk delen en gebruiken
•
Om je woordwolk te kunnen gebruiken in bijvoorbeeld een les of training, is het handig
om deze als afbeelding op te slaan. Dit doe je via ‘bestand’. Daar vind je de optie
Opslaan als afbeelding.
•

•

Het is ook mogeijk om je woordwolk online te delen via Facebook en Twitter.
En woordwolk.nl geeft de optie om je door te linken naar fotoaanpassen.nl en
postermaker.nl om je woordwolk verder te bewerken.
Een andere tip om je woordwolk als afbeelding op te slaan, is om gebruik te maken van
het knipprogramma dat op Windows apparaten beschikbaar is. Je kunt deze vinden
door in het windows menu van je laptop of computer te zoeken op ‘knipprogramma’.

Meer uitleg:

•

Meer informatie en uitleg over de tool Woordwolk vind je op
https://www.bruggelokaal.be/artikel/woordenwolk-maken

