
Werken met Padlet
Studenten online motiveren voor, tijdens en na lessen.



Wat is Padlet?
Opmerking vooraf

Online tool
• Te gebruiken naast de vaste 

programma’s (niet in plaats van)
• Activeren van studenten
• Motiveren van studenten
• Stimuleert samenwerken

Online prikbord met veel extra’s
• Virtueel post-its plakken
• Whiteboard, mindmap, tijdlijn, 

projectplanner, portfolio

Gratis
• Beperkt aantal Padlets mogelijk
• Pro-account mogelijk



Waar kun je Padlet voor inzetten?

Voor lessen
Vragen/input verzamelen
Portfolio

Tijdens lessen
Samenwerken
Evaluaties
Feedback geven

Na lessen
Uitwerkingen verzamelen
Vragen stellen
Verzamelde info bekijken

Binnen teams
Meningen of ideeën 

verzamelen
Samenwerken aan 

opdrachten

Bij projecten
Samenwerken
Ideeën verzamelen
Taken verdelen
Links/bestanden 

verzamelen





Praktisch – Een account aanmaken



Praktisch – Een Padlet aanmaken

Gesprekken voeren/Chat functie

Mindmap

Inhoud van boven naar beneden

Portfolio

Kolommen - Projecten

Standaard variant

Kaart als achtergrond

Tijdlijn – Projecten/Geschiedenis



Praktisch – Padlet aanpassen via 



Werken met de Padlet -
Delen met studenten

Link delen
• (Aangepaste) link
• QR-code maken

Padlet integreren in website of 
blog.

Wanneer studenten de link hebben, 
kunnen ze bijdragen zonder account aan 

te maken.



Werken met de Padlet – Een bijdrage plaatsen

Bericht plaatsen 
met plusje

• Bericht typen.
• Bestanden 

plaatsen.
• Tekenen
• Live via Google 

zoeken.
• Link plaatsen.
• Linken aan 

andere Padlet.

De drie puntjes

• Kleur bericht 
aanpassen.

• Bericht 
bewerken.

• Kopie van 
bericht maken.



Werken met de Padlet – Feedback plaatsen

Wanneer studenten een 
opdracht inleveren via 
Padlet, is het mogelijk een 
reactie te geven.

Docent:
• Geeft feedback.
• Peer feedback mogelijk.



Wat doe je met de resultaten?

Afbeelding maken

PDF maken

Excel maken

Afdrukken

Via delen
Gemaakte 
Padlet
bewaren



Werkvormidee 1 - Bronnenbank aanmaken

Studenten werken in groepen.

→ Bij projecten of het schrijven van verslagen.

Docent maakt een Padlet aan per groep.

→ Kies voor de grid variant.

Studenten doen onderzoek en gaan op zoek naar input.

Gevonden bronnen plaatsen zij op de Padlet.

→ Link, afbeeldingen, bestanden, literatuur etc.

Delen van kennis met andere groepjes.



Werkvormidee 2 - Onderzoekend leren

Doel: Een nieuw onderwerp introduceren door zelf op onderzoek uit te gaan.
Hoe: Padlet aanmaken (docent), kolomvariant, samen de Padlet aanvullen (of: in groepjes)
Opdracht: Wat weet je al, wat wil je leren en (uiteindelijk) wat heb je geleerd. 



Werkvormidee 3 –
Portfolio laten maken door studenten.

Studenten maken zelf een gratis account aan.

Student maakt een Padlet aan.

Student kiest voor de variant Grid/Storyboard.

Studenten maken hun portfolio aan

→ Plusje→ bestanden toevoegen.

Padlet delen met docent

1. Delen link → herkenbare link aanmaken.
2. Maken een QR-code aan (printen/in presentatie)
3. Verwerken in verslag (QR-code)



Werkvormidee 4 - Flipping the classroom

Starten met een nieuwe periode.
• Geef instructie buiten de les om.
• Meer tijd over in de les voor opdrachten of extra 

uitleg.

Maak een Padlet aan.

• Kolom → Een les per kolom.
• Benoem kolom→ kolom 1 is les 1 etc.

Kolom vullen met lesmateriaal
• Filmpjes met uitleg

• Documenten→ PowerPoint, literatuur

Schakel commentaarfunctie in → studenten stellen vragen.



Meer weten?

Wil je meer weten over digitaal onderwijs, online tools, 
motivatie bij studenten? Dat kan! 
Stuur mij gerust een mail via info@docentenleven.nl

Ik schrijf artikelen over werkvormen, het gebruiken van 
online tools, motivatie en (online) onderwijs op 
www.docentenleven.nl

Ik deel tips via www.facebook.com/docentenleven
en www.instagram.com/docentenleven.nl

Connectie maken via LinkedIn 

mailto:info@docentenleven.nl
http://www.docentenleven.nl/
http://www.facebook.com/docentenleven
http://www.instagram.com/docentenleven.nl


Evaluatie

Je kunt direct het werken met 
Padlet uitproberen!

Scan de QR-code met telefoon.
→ Je komt op de Padlet die ik

aan het begin liet zien.

Op de directe link in een ander
tabblad.

Klik op de ster bij de gekleurde
berichten. 

→ geef een beoordeling. https://padlet.com/mmantelaers/hboengineering

https://padlet.com/mmantelaers/hboengineering

