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1 STARTEN MET DOODLE  

1.1 Inleiding 

Een feestje plannen met enkele goede vrienden is vaak snel geregeld, maar wat als je een grote reünie 

op poten wilt zetten? Om heel wat heen en weer mailen te voorkomen, kan je gebruik maken van 

Doodle.  

We kunnen bij Doodle twee soorten polls aanmaken: 

• een datum-poll om een datum te kiezen: je plant een activiteit en prikt enkele data om vervolgens 

de uitnodigingen te versturen. Elke genodigde kan de beschikbare data aanvinken. In slechts drie 

stappen ben je helemaal klaar om te feesten!  

• een tekst-poll: je kan ook een poll gebruiken voor de verdeling van de taken of het bespreken van 

opties (andere dan de datum). Je kan bijvoorbeeld een feestje met vrienden organiseren en 

iedereen wat laten meebrengen.  Om te vermijden dat iedereen hetzelfde meebrengt kan je een 

lijst maken en iedereen laten aanvinken wat ze wensen mee te brengen. 

Video instructie: https://www.youtube.com/watch?v=zi_Sl3b8cKQ 

De "MeetMe" functie (vanaf 4:45) bespreken we niet in deze handleiding. In de video staat niet 

uitgelegd hoe je kan laten inschrijven voor een bepaalde optie (dat staat in deze handleiding wel 

uitgelegd). 

1.2 Registreren 

Je kan Doodle gebruiken zonder te registreren, maar indien je registreert kan je nadien eenvoudig je 

Doodle’s terugvinden en de antwoorden bekijken. 

• Ga naar www.doodle.com en klik op Registreren. (je kan links de taal wijzigen) 

 

• Kies zelf de wijze van registratie (Facebook, Google of met een e-mailadres), wij gebruiken in de 

klas  en volg de verdere instructies. 

1.3 Inloggen, uitloggen en accountbeheer 

• Ga naar www.doodle.com en klik op Log in.  

• Vul je inloggegevens in en klik op Inloggen.   

• Je ziet dan rechtsboven je accountnaam verschijnen.  

 

• Klik op Accountinstellingen om je account te beheren of op Uitloggen om je terug uit te loggen 

Bij accountbeheer kan je: je e-mailadres en wachtwoord wijzigen, je account verwijderen, je 
profielfoto aanpassen, je accountnaam wijzigen, je taal aanpassen, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=zi_Sl3b8cKQ
http://www.doodle.com/
http://www.doodle.com/
http://www.doodle.com/
http://www.doodle.com/
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2 EEN DOODLE MAKEN 

2.1 Een datum-poll maken 

Stap 1 - Wat is de gelegenheid? 

• Klik op in de menubalk bovenaan 

• Typ een titel en eventueel een locatie en notitie (omschrijving). Klik op ‘Ga door’.  
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Stap 2 - Wat zijn de opties? 

• DATUM: Stel een datum voor: klik op alle mogelijkheden om deze te selecteren. 

In de nieuwe Doodle kan je in de webversie enkel nog dagen selecteren en geen periodes van 
meerdere dagen. 

 

Noot: met de link “Week” bovenaan krijg je een weekoverzicht te zien. 

• TIJD: Geef eventueel ook tijdvoorstellen door te klikken op “Tijd toevoegen”. 

Kies een start- en eindtijd voor ALLE datum- opties of klik op de link “Heeft u verschillende tijden 
voor de dagen nodig?” om een ander tijd per optie in te geven. Met “+meer tijden toevoegen” 
kan je per datum verschillende tijdsopties ingeven. 

• INSTELLINGEN: Klik onderaan op “Instellingen” om 
de nevenstaande keuzes te kunnen maken. 
Klik op “Bevestigen” om je keuze te bewaren of 
terug te keren naar het aanmaken van de poll. 

 

Stap 3 - Vertel uw deelnemers wie u bent 

Dit is automatisch ingevuld aangezien we zijn ingelogd. 

 

Klik op Afronden om de Doodle aan te maken. 

 

 

https://doodle.com/create/dates
https://doodle.com/create/dates
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2.2 Bevestiging 

Je krijgt na het aanmaken van een Doodle een mail met de melding dat je Doodle werd aangemaakt 

en twee links: de beheerderslink waarmee je de Doodle kan beheren (deze stuur je NIET naar anderen) 

en de deelnamelink die je naar iedereen kan sturen (zie ook volgende paragraaf). 

 

 

2.3 Uitnodigen 

Je krijgt meteen de mogelijkheden om je Doodle te delen:  

• Je kan de link naar de Doodle kopiëren en dan 

zelf een mail sturen naar de genodigden met 
de link in het bericht. 

Noot: deze link staat ook in de 
bevestigingsmail na het aanmaken van een 
Doodle 

 

• Je kan ook uitnodigen via Doodle, hierbij 
wordt voor elke genodigde een individuele 
link aangemaakt, elke keer de genodigde de 
link gebruikt, kan deze de eigen opties 
aanpassen. 
Schedit mailadressen met een komma of start 
een nieuwe lijn. 
De genodigden zijn enkel te zien indien je een 
betalend account gebruikt. 

 

NOOT: Indien je later nog anderen wilt uitnodigen, ga je opnieuw naar de Doodle als beheerder (zie 
verder) en dan zie je meteen de bovenstaande opties opnieuw. 
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3 EEN DOODLE INVULLEN  

Een datum-poll ziet er als volgt uit: 

 

 

Deelnemers kunnen hun naam invullen, de gewenste opties aanduiden en bevestigen met de knop 

‘Klaar’. 

Er kan onderaan ook een reactie geplaatst worden. 
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4 EEN DOODLE BEHEREN  

4.1 Dashboard – overzicht van alle polls 

Het dashboard toont welke polls je hebt opgezet (indien je was ingelogd) EN aan welke polls je hebt 

deelgenomen (indien je was ingelogd). 

• klik je account in de menubalk en kies “dashboard”  

 

4.2 Een Doodle bekijken en beheren 

Je kan de Doodle bekijken via: 

• de deelnamelink (indien je inlogt kan je ook beheren)  

• de beheerderslink (je kan ook beheren zonder in te loggen) 

• het Dashboard: klik op de naam van de Doodle (klik eventueel op Toon alle polls om de volledige 

lijst te tonen) of klik op “beheren” achter de gewenste Doodle 

4.3 Deelnemers 

• open de Doodle als beheerder 

• kopieer de deelnamelink of nodig deelnemers 

uit via e-mail  

Indien dit venster “Nodig deelnemers uit via…” 

gesloten is, kan je dit weer openen met de knop 

 bovenaan. 

NOOT: Alleen met een betalend account kan je zien wie je reeds hebt uitgenodigd en de antwoorden 

opvolgen. 
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4.4 Doodle aanpassen 

• open de Doodle als beheerder 

• klik bovenaan op de knop  

• doorloop de stappen en maak de nodige aanpassingen 

 

4.5 Doodle dupliceren 

Start een nieuwe Doodle met deze als basis. 

• open de Doodle als beheerder 

• klik bovenaan op “Meer” en kies “Dupliceer Poll”  

 

 

 

4.6 Een Doodle afsluiten – opties kiezen 

• open de Doodle als beheerder  

• Klik bovenaan op Kies uiteindelijk opties     

• activeer de ster bij de definitieve optie(s) en 
klik op Klaar 

 

 

 

 

 

Je krijgt nu een link om de resultaten van de 

poll te delen met de genodigen, dit is opnieuw 

de deelnamelink. 

Rechtsboven de poll verschijnt nu het bericht 
“Poll is gesloten”.  

• Een poll kan opnieuw geopend worden (als beheerder) via de knop 

“Meer” bovenaan en de optie “Open poll opnieuw” 
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4.7 Doodle verwijderen 

• open de Doodle als beheerder 

• klik bovenaan op “Meer” en kies “Poll verwijderen”  

4.8 Printen/exporteren 

• open de Doodle als beheerder 

• klik bovenaan op “Meer” en kies “Exporteer naar PDF”  

of “Exporteer naar Excel” of “Printen””.  

 

 

 

5 TEKST-POLL MAKEN  

Zoals reeds in de inleiding vermeld, kunnen er twee soorten “polls” aangemaakt worden: 

• een datum-poll “Plan een activiteit” om een datum en tijdstip te kiezen 

• een tekst-poll “Maak een keuze” om te laten kiezen tussen verschillende tekst-opties (vb. rode 

wijn, chips, frisdrank, etc).  

De eerste soort hebben we reeds besproken bij “Een Doodle maken”, nu bekijken we de tweede soort. 

• klik je account in de menubalk en kies 
“dashboard”  

• klik op “Maak een keuze” 

 
 

• vervolledig bij STAP 1: Wat is de gelegenheid? de titel, locatie en notitie 

• Typ bij STAP 2: Wat zijn de tekstopties? de nodige keuze-mogelijkheden (extra opties worden 
automatisch bijgemaakt). Opties verwijderen kan je met het prullenmand-icoon achteraan. 
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• Bij STAP 3: Vertel uw deelnemers wie u bent, wordt alles automatisch ingevuld aangezien we zijn 

ingelogd. 

 

Klik op Afronden om de Doodle aan te maken. 

Een tekst-doodle ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 


