
• Een Kahoot account 

• Een onderwerp 

• Een pc/tablet 

Hoe ga je aan het werk: 

Je gaat een Kahoot quiz maken over een bepaald onderwerp.  

1. Als eerste heb je een account nodig. Ga naar: https://kahoot.com  > 

aanmelden: ‘sign up-it’s free’ > ‘as a student’ > ‘sign up with 

email’ > en vul daarna je gegevens in.  

2. Om in te loggen ga je naar: https://create.kahoot.it/login (continue for free) 

3. Klik rechts bovenaan op ‘Create’, om een quiz aan te maken.  

4. Titel, foto en taal instellingen> links bovenaan ‘Settings’  

5. Nu kun je vragen en antwoorden toevoegen. Nieuwe quizvraag: 

‘add question’  

6. Foto toevoegen: afbeelding eerst opslaan op je computer, daar-

na: ‘Upload image’  

7. Klaar? Quiz opslaan: klik op ‘Done’ rechts bovenaan.   

8. Om de Kahoot te spelen: ‘My Kahoots’ > ‘Play’ > je klasgenoten 

gaan naar: https://kahoot.it/  en vullen de game pin in en hun naam.  

Stappenplan  
Kahoot quiz 

21st century skills 

 

Kritisch denken - Creatief denken - Probleem oplossen - Computational thinking  

Informatie vaardigheden - ICT-basisvaardigheden - Mediawijsheid -  

Communiceren - Samenwerken -  

Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) - zelfregulering 

Wat heb je nodig: 

Persoonlijk leerdoel: 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

https://kahoot.com/
https://create.kahoot.it/login
https://kahoot.it/


  

  

Uitleg: 

Afronding 

Klaar?  

Neem de checklist 

door! 

 

Geen 

verbeterpunten? 

Beantwoord dan de 

reflectievragen. Dit 

kan ook in een 

gesprek met een 

klasgenoot of 

leerkracht. 

 

Heeft de quiz een  passende titel? MB/BB 

Beginnen de vragen met een hoofdlet-

ter? 

MB/ BB 

Eindigen de vragen met een vraagteken? MB/BB 

Bevat de quiz voldoende vragen? (5-20) MB/BB 

Heb je je spelling dubbel gecheckt? BB 

Zijn de vragen niet te makkelijk en niet 

te moeilijk? 

BB 

Heb je passende afbeeldingen bij de vra-

gen? 

BB 

Optioneel: heb je een filmpje toege-

voegd? Werkt deze?  

BB 

Bevat het filmpje nieuwe informatie? BB 

Checklist 

Reflectievragen: 

• Ben je tevreden over de reacties van je klasgenoten? 

Waarom? 

…………………………………………………………………………………... 

• Wat zou je een volgende keer nog kunnen verbeteren? 

…………………………………………………………………………………... 

• Hoe zou je je Kahoot leerzamer kunnen maken? 

……………………………………………………………………………………. 

• Op wat voor manier zou de leerkracht Kahoot kunnen 

inzetten? 

…………………………………………………………………………………... 


