
 

Padlet 
 
 

Doel Meningen peilen, kennis delen 

 

 
Korte beschrijving 

Tool waarmee online prikborden gemaakt kunnen worden. De 

docent maakt een ‘prikbord’ aan en deelt informatie, opdrachten 

of vraagt aan de deelnemers om een digitale post-it op het 

prikbord te plakken met een reactie. De deelnemers kunnen de 

opbrengsten van een opdracht delen of hun mening kenbaar 

maken. 

Leerfase Introductie, Conceptualiseren, Verwerking, Evaluatie 

 
 

 
Didactiek 

• Voor, tijdens of na de les om informatie te delen 

• Tijdens de introductie van de nieuwe les 

• Tijdens de kennismaking met persoonlijke vragen 

• Tijdens de terugblik op de vorige les 

• Als basis voor een digitale escaperoom 

Soort werkvorm Discussievorm, Werkopdracht 

Rollen van de  
docent / leraar 

Gastheer, Didacticus, Leercoach 

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: 

Een verwerkingsopdracht binnen 

het onderwerp toetsen. Wat kan 

er misgaan rondom toetsing? 

Gesorteerd in kolommen per 

kwaliteitseis.

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. Later in je account kun je ook de taal nog wijzigen in de instellingen onder 

‘basisinformatie’. 

Met een gratis account kun je maximaal 3 Padlets bewaren. 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 ‘Padlet maken’. 

• Vervolgens kan je kiezen uit een sjabloon. Hierbij kun je kiezen 

hoe jij je berichten wilt weergeven op jouw prikbord, hiervoor zijn zeven opties. 

• Muur: Hierbij worden berichten in volgorde geplaatst. 

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

• Storyboard: Berichten worden van links naar rechts geplaatst en je Padlet kan uit 

meerdere regels bestaan. 

• Kolom: In deze optie kunnen er kolommen aangemaakt worden. Per kolom kunnen  

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

• Kaart: Met een landkaart als achtergrond berichten plaatsen bij locaties.  

• 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. 

• Tijdlijn: Berichten plaatsen langs een horizontale lijn. 

 

 

http://www.padlet.com/


 

Kies een van deze opties op basis van jouw doelgroep en doel en klik op selecteren. 

• 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 onder ‘beschrijving’ in wat het doel of de opdracht is: beschrijf wat 

deelnemers moeten doen op deze padlet. Als je wilt kun je ook een passend pictogram 

toevoegen aan je Padlet. 

• Daaronder kun je een deel van het internetadres van jouw padlet zelf bepalen. 

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. 

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

doorklikt kun je een achtergrond naar keuze selecteren. 

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

toevoegen’ en  kan daarna kiezen of je gebruik wilt maken van een afbeelding in 

Padlet, uploaden, een URL, een foto maken of een achtergrond tekenen. 

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

posts niet meer opvallen of leesbaar zijn. 

Als je een achtergrond hebt gekozen, kun je nog kiezen of je de foto passend wilt 

maken, vervaagd wilt weergeven of de optie full page selecteren, waardoor de 

bovenste balk met je titel transparant wordt. 

• Daarna kun je het kleurenschema en lettertype voor je Padlet aanpassen. 

• Tot slot kun je een aantal opties aan of uit zetten. 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. 

• Nadat je hebt geklikt op volgende, is je Padlet in gebruik en kun je berichten plaatsen 

of de link delen met deelnemers om ze uit te nodigen berichten te plaatsen. 

 

Je Padlet gebruiken 

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. 

 

• Met het hartje kun je de Padlet opslaan in je favorieten. 

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

kopie met of zonder de posts te maken. 

• Onder de deeloptie kun je mensen direct uitnodigen voor je Padlet. Onderaan staan 

nog veel meer opties om je Padlet te delen, bijvoorbeeld via een QR-code, op 

Facebook of delen in Google Classroom. 

 

  

https://padlet.com/activerendoplei/vordering


 

Daarnaast vind je onder ‘delen’ ook een kopje ‘privacy’. Hier kun je kiezen hoe je 

jouw prikbord wilt beveiligen: Privé, met wachtwoord, geheim (met een verborgen 

link) of volledig openbaar op je profiel. Je kunt daarbij ook de e-mailadressen 

invoeren van de deelnemers die jij wilt uitnodigen als je het prikbord niet openbaar 

wilt laten. Ook kun je aangeven welke rechten een deelnemer heeft; lezen, schrijven 

of bewerken. 

Tot slot kun je jouw Padlet op diverse manieren exporteren, middels een afbeelding, 

pdf, CSV of Excel-spreadsheet. Of je Padlet met de posts afdrukken. 

• Het wieltje bevat de instellingen, hier 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. 

• Met de drie puntjes open je een menu met grotendeels bekende opties, maar een 

aantal nieuwe: 

- de mogelijkheid om de indeling te wijzigen. Bijvoorbeeld om van een 

muur een canvas te maken.  

- de mogelijkheid om alle berichten / posts te wissen.   

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 ‘klonen’. 

- jouw Padlet verwijderen.  

 

 
Extra tip 

Je kunt Padlet ook gebruiken als basis voor het ontwerpen van een eigen digitale escaperoom. Je 

combineert hiervoor een Padlet met uitleg, links, puzzels en informatie met een Google Form voor 

het invoeren van antwoorden. Lees meer over het ontwerpen van een digitale escaperoom op de 

website van Edufit. 

 

 

Meer uitleg: 

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

• Padlet helpdesk (alleen in het Engels): https://padlet.helpdocs.io/l/en  

 
 

https://edufit.nl/digitale-escaperoom-bouwen/
http://ict-idee.blogspot.nl/2011/11/68-padlet-een-online-prikbord.html
https://padlet.helpdocs.io/l/en

