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 Puzzel.org 
Doel Kennis toetsen 

Korte beschrijving 

Tool voor het ontwerpen van puzzels om deelnemers 

informatie te laten verwerken of te toetsen in hoeverre ze de 

lesstof hebben begrepen.  

Leerfase Terugblik, Verwerking, Toetsing 

Didactiek 
• Tijdens de les de stof verwerken of toetsen (Toepassen 1) 

• Na de les de stof herhalen (Huiswerk) 

Soort werkvorm Werkopdracht, spelvorm  

Rollen van de  

docent / leraar 
Didacticus  

Website https://puzzel.org/nl  

Materiaal 
Docent: Computer, liefst met (gratis) account bij puzzel.org 

Deelnemers: Eigen device met internet (BYOD) 

Voorbereidingstijd 10 – 30 min. 

Uitvoeringstijd 

 

10 - 20 min. 

Aantal studenten 
1 - 2 per device, maximaal 60 puzzels spelen per maand bij 

gratis versie 

Moeilijkheidsgraad 

 

Eenvoudig - gemiddeld 

Talenten Verbaal Linguïstisch, Visueel Ruimtelijk, Logisch Mathematisch 

Taal Nederlands  

Gebruik Gratis (zonder account tot max. 2 puzzels) 

 

 

Voorbeeld:  

Een schuifpuzzel over de kenmerken en 

werkzaamheden van Edufit ter introductie op 

een leergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://puzzel.org/nl
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Uitleg:  

• Ga naar: https://puzzel.org/nl, daar zie je direct een overzicht van 16 soorten puzzels 

die je kunt maken. Dit kan gratis en zonder account, je kunt dan twee puzzels gratis 

maken.  

Aan te raden is om wel een gratis account aan te maken, je kunt dan gemaakte 

puzzels opslaan in jouw account. Gratis accounts hebben een limiet 

van 60 gespeelde puzzels per account per maand. 

Een account kun je aanmaken via ‘account’ rechtsbovenin.  

• Nadat je bent ingelogd kom je terecht op het dashboard met een overzicht van jouw 

puzzels. Om een nieuwe aan te maken kun je in het linkermenu klikken op ‘maak 

nieuwe puzzel’ en vervolgens het type puzzel selecteren. Je ziet dan in een drop down 

menu alleen de namen van de soorten puzzels staan. Als je nog niet bekend bent met 

deze tool, kun je beter naar de homepage teruggaan (linksboven klikken op het logo 

puzze.org). Daar vind je namelijk het overzicht van de typen puzzels met een 

voorbeeldafbeelding erbij. 

 

Puzzel kiezen 

Puzzel.org biedt de mogelijkheid om deze soorten puzzels te maken: 

 

• Kruiswoordpuzzel 

Begrippen met definities en een eindoplossing invoeren.  

Er wordt een kruiswoordpuzzel met oplossing 

gegenereerd. 

 

• Woordzoeker 

Woorden invoeren. Er wordt een woordzoeker 

gegenereerd. 

 

• Legpuzzel 

Afbeelding uploaden. Hiervan wordt een legpuzzel 

gemaakt. 

 

• Memory 

Afbeeldingen uploaden. Hiermee wordt een memoryspel 

aangemaakt. 

 

• Quiz 

Vragen met antwoordmogelijkheden ontwerpen voor een 

quiz. 

 

• Zoek de paren 

Afbeeldingen en woorden invoeren die bij elkaar passen. 

De puzzel is het bij elkaar zoeken van de juiste paren. 

https://puzzel.org/nl
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• Categoriseren 

Bepaal categorieën en woorden of afbeeldingen die daarbij 

horen. De puzzel is het sorteren van de woorden of 

afbeeldingen bij de juiste categorie. 

 

• Fill in the gap 

Schrijf zinnen waarin een deel, woord of getal ontbreekt. 

De puzzel is het invullen van de ontbrekende delen. 

 

• Filippine  

Vul termen met beschrijvingen en een eindoplossing in.  

 

• Schuifpuzzel  

Upload een afbeelding. Deze wordt verdeeld in vlakken en 

gegenereerd tot een schuifpuzzel. 

 

• Speurtocht 

Gemaakte puzzels aan elkaar koppelen tot een reeks 

waarbij steeds een puzzel moet worden opgelost om de 

volgende puzzel te activeren.  

 

• Volgorde  

Voer woorden of afbeeldingen in met een bepaalde 

volgorderlijkheid. De puzzel is om deze op de juiste 

volgorde te plaatsen. 

 

• Label dit 

Upload een afbeelding en geef locaties aan met de 

beschrijving die daarbij hoort. In de puzzel moeten de 

juiste beschrijvingen gegeven worden bij de labels in de 

afbeelding. 

 

• Gehusselde woorden  

Vul begrippen in. Er wordt een kruiswoordpuzzel 

gegenereerd waarbij de letters van de begrippen door 

elkaar zijn gehusseld.  

 

• Cijferpuzzel  

Noteer een zin. De letters in de zin worden gekoppeld aan 

een cijfer. De puzzel is de juiste letters bij de cijfers te 

zetten tot de zin compleet is. 

 

• Kwartet  

Maak sets van vier met een categorienaam. De vier 

onderdelen in een set kun je aangeven met tekst en een 

afbeelding. 
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Puzzels bewerken 

Na het kiezen van een puzzel kom in je de bewerkmodus. Hier vul je in wat nodig is om de 

puzzel aan te laten maken. Dit gaat in vier stappen die je bovenaan ziet in tabbladen, rechts 

zie je jouw puzzel als voorbeeld. 

 

De bewerkmodus als voorbeeld bij een filippine puzzel: 

1. Start 

 

Onder start vul je de benodigde informatie in die hoort bij de puzzel die je hebt gekozen. 

 

2. Instellingen 

 

Onder instellingen kun je algemene informatie vinden over jouw puzzel, zoals het type en de 

aanmaakdatum. Je kunt je puzzel een naam geven en bij puzzels waar dat van belang is 

moet je hier ook de eindoplossing invoeren. Dit is belangrijk, want anders is het niet mogelijk 

om de puzzel aan te maken. 
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Als de eindoplossing afhankelijk is van ingevoerde termen, zoals bij een filippine (alle letters 

uit de eindoplossing moeten in de juiste volgorde in de termen voorkomen), kun je een 

foutmelding krijgen als jouw puzzel hier nog niet aan voldoet. 

 

3. Premium 

 

Hier vind je extra opties die beschikbaar zijn als je een betaald account hebt. 
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4. Publiceren  

Onder publiceren kun je jouw puzzel uittesten en kiezen hoe je de puzzel vervolgens wilt 

delen met je deelnemers. Je kunt een link delen of de puzzel uitprinten. 

Verder zijn er nog meer opties voor betaalde accounts en vind je onderaan de optie om jouw 

puzzel te verwijderen. 

 

Tijdens het bewerken van je puzzel zal deze melding boven in je scherm komen te staan: 

 

Als je jouw puzzel nog niet hebt opgeslagen, is de optie om deze te publiceren ook nog niet 

actief. Sla op door op de melding de klikken, of rechts in je scherm op het opslaan-teken. 
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Extra tip: digitale escaperoom 

De puzzels van puzzel.org met een eindoplossing zijn erg geschikt om te gebruiken als 

raadsels in een digitale escaperoom. De puzzelvorm ‘speurtocht’ is op zichzelf al een 

kleine escaperoom. 

Lees meer over het ontwerpen van een digitale escaperoom op de website van Edufit. 

 

 

Meer uitleg: 

• Kanaal van Puzzle.org met tutorials van het maken van een woordzoeker en 

kruiswoordpuzzel (in het Engels): https://www.youtube.com/@user-ql1iq9by2g/videos  

• Help pagina: https://puzzel.org/nl/help 

Helpdesk: daan@puzzel.org   

• Een overzicht van de kosten en voordelen van betaalde accounts: 

https://puzzel.org/nl/pricing  

https://edufit.nl/digitale-escaperoom-bouwen/
https://www.youtube.com/@user-ql1iq9by2g/videos
https://puzzel.org/nl/help
mailto:daan@puzzel.org
https://puzzel.org/nl/pricing

