APP

SKILLS

in het
onderwijs

Uitdaging:

Benodigdheden
Kahoot-account, internetbrowser (docent), internetbrowser/smartphone
(student)

Wat is het?
Kahoot is een zogenaamde
online feebdack tool. Hiermee
kun je op een speelse manier
quizzen en enquêtes afnemen
of discussies voeren. Er zit een
groot spelelement in, doordat
studenten zo snel mogelijk het
goede antwoord moeten geven.

Toepassingen
•
•
•

•

Voorkennis activeren
Korte evaluatie van de les
Huiswerkcontrole (bijv.
hebben ze de stof ter
voorbereiding doorgeno men?)
Enthousiasmeren en
betrekken van studenten
die bijv. teruggetrokken of
juist moeilijk te prikkelen
zijn

Tips
•
•

•

Kijk ook eens in de
openbare quizdatabase
Zorg dat de antwoordtijd
overeenkomt met de
vraagintensitent
Laat studenten ook eens
een Kahoot maken
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Uitdaging
In deze uitdaging ga je een quiz maken om je les(onderdeel) mee
af te ronden. Eerst ga je de vragen opstellen en herschikken, en
probeer je de quiz eerst zelf even uit. Daarna ga je de quiz ook
echt in een klas afnemen.

Aan de slag
1. Log in bij www.getkahoot.com of maak een account aan.
2. Maak een nieuwe quiz en geef deze een duidelijke naam
(bijv. ‘De werking van de longen’).
3. Bedenk je eerste vraag en vul deze in. Je kunt eventueel ter
ondersteuning een afbeelding toevoegen, of juist de
afbeelding onderdeel laten zijn van je vraag (bijv. ‘Waar
bevinden zich de bronchiën?’). Stel ook in hoe lang ze de tijd
hebben om deze vraag te beantwoorden.
Tip: wees in de eerste vraag wat coulanter met de tijd i.v.m.
mogelijke opstartproblemen.
4. Vul de antwoordmogelijkheden in en geef aan welke het
goede antwoord is (meerdere goede antwoorden mogelijk).
Verwijder indien van toepassing een of meerdere
antwoordmogelijkheden.
5. Klik op + Add question om de volgende vragen toe te
voegen. Als je klaar bent, klik je op Next: reorder questions.
6. In het volgende scherm kun je de vragen herschikken door
ze te slepen. Klaar? Klik dan op Next: settings.
7. Vul de gegevens van je quiz in en ga naar Next: cover image.
8. Stel eventueel een omslagafbeelding in en klik op Done.
9. Klik op Play now om de quiz af te nemen! Tip: pak eerst zelf
je telefoon en doorloop de quiz van begin tot eind.

