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1 WAT IS PADLET 

Padlet is een interactief prikbord/schoolbord: alsof je alle cursisten een stift zou geven 

om gezamenlijk iets op het bord te schrijven, maar dan sneller, (ev.) anoniem en met 

mogelijkheden om het resultaat te bewaren en te delen (wat niet kan met een gewoon 

schoolbord). 

Zo kan je bijvoorbeeld vragen stellen: “Wat weet je (nog) over … ?”   

Of bijvoorbeeld een interessante stelling plaatsen: “Wie jij wordt, is volledig bepaald door je 

opvoeding en je omgeving en heeft niets te maken met erfelijkheid.”  

 

2 INLOGGEN 

• www.padlet.com  

• Log in of maak een account aan. 

• wijzig eventueel bij instellingen (settings) je profielfoto, de taal (NL) en het feit dat je 

een docent bent 

 

3 VOORBEREIDING 

3.1 Nieuw bord maken 

• Klik op “maak een schermafbeelding” 

• Kies een type: muur/canvas/rooster… 

• Je schermafbeelding wordt gemaakt. 

• Aan de rechterzijde kan je je schermafbeelding 

aanpassen: kies een titel, een 

omschrijving, een achtergrondkleur,…  

Bij “posten” kies je onder andere of de naam 

van de auteur moet verschijnen, of er 

comments mogen gegeven worden enz…  

Bij Adres kan je zelf de URL van de Padlet 

aanpassen. 

 

Deze instellingen kan je later nog aanpassen via . 

Klik dan op Volgende 

http://www.padlet.com/
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• Nu kan je aan de rechterzijde bij “Personen 

en privacy” nog privacy (aangeraden: 

geheim) en de machtigingen (standaard = 

schrijfrechten) kiezen. 

Dit kan je later nog aanpassen via  

 

 

 

3.2 Jouw bord delen  

• Klik bovenaan rechts op “Delen” en klik DEEL/EXPORTEER/EMBED  

 

• Hier krijg je verschillende manieren om te delen (link e-mailen, QR-code, etc) 

We raden één van de volgende methodes aan: 

o via het leerplatform: de link kopiëren en beschikbaar stellen zodat 

leerlingen/cursisten meteen de link kunnen aanklikken of de Padlet insluiten 

o de link projecteren op het bord 

o eventueel voor de link een tinyurl genereren (via tinyurl.com) en in het geval de link 

van de Padlet te ingewikkeld is 

 

4 IN DE KLAS 

VOOR DE LES 

• Log op voorhand in (voor de les of tijdens de pauze), vaak gebeurt het dan dat je je 

paswoord vergeten bent om in te loggen en dat is niet leuk!) 

 

IN DE LES 

• Projecteer het schoolbord voor je cursisten en wijs hen op de vraag die je hen stelt en 

die ze zullen moeten beantwoorden. (vb. Moet Leuven autovrij?  Waarom wel/niet?) 

• Laat ze per 2 surfen op hun smartphone naar jouw TinyURL Padlet link of klikken op de 

link in het leerplatform 

• Cursisten kunnen bijdragen aan de Padlet door te dubbelklikken op het canvas of op 

het + icoontje rechtsonder te klikken.  De antwoorden verschijnen onmiddellijk op het 

bord vooraan.  Wijs hen daarop. Ze kunnen ook reageren op bijdragen van de anderen. 

• Als het bord vol komt te staan, kan je de oefening stopzetten en dan klassikaal 

feedback geven op de zinnen.  Vraag aan de cursisten waar er eventueel fouten staan in 

de zinnen, vraag hen naar de juiste zin/woord en corrigeer eventueel bij een comment.  

We verkiezen meestal om iedereen anoniem te laten schrijven, zo heb je achteraf bij het 

corrigeren geen “blaming”. 
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HET BORD BEWAREN EN DELEN 

• Klik op Meer (…) 

 

• Kies voor exporteren en maak dan een keuze uit afbeelding, pdf, Excel…. 

Het is heel leuk om dit op te slaan en dan bv. op het leerplatform te zetten.   


