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Quiz
Leerlingen beantwoorden quizvragen, in groepjes of alleen. De 
quizvragen kunnen ontwikkeld zijn door de leraar of de leerlingen 
zelf. Via een puntensysteem wordt de winnaar bepaald. Daarna 
worden de antwoorden besproken, onderling of met de leraar. Zo 
wordt de leerinhoud geoefend, toegepast of getoetst op een 
speelse manier.
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Voorbereiding
De leraar kan zelf quizvragen maken, of heldere instructie geven 
aan leerlingen over hoe quizvragen te maken (eventueel met 
voorbeelden). Een quiz kan eenvoudig op papier uitgewerkt 
worden. Bij gebruik van quiztools moet de leraar zorgen dat de 
leerlingen hier toegang toe hebben via digibord, computer, tablet 
of smartphone.
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Tips voor de onderwijsgevende
Een quiz kan worden ingezet om snel de leerstof te toetsen. 
Maar door leerlingen zelf vragen te laten bedenken en de 
antwoorden aan elkaar uit te leggen, verwerken en verwerven ze 
de leerstof nog beter. Je kan een quiz nog actiever maken door 
het klaslokaal om te bouwen tot een groot quizbord. Maak net 
zoveel vakken (bijvoorbeeld met een lint) als er antwoordopties 
zijn. Laat leerlingen lopen naar het vak waarvan ze denken dat 
het antwoord goed is. Wie niet in het juiste vak staat, valt af. Net 
zo lang tot er een winnaar overblijft.
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Met deze tool kun je op een simpele
manier een wordcloud maken. Je stelt een
vraag of poneert een stelling en ‘krabbelt’
de antwoorden neer. Alle woorden vormen
samen een wolk. Heel geschikt voor een
klassikale brainstorm, of wanneer je wilt
testen wat leerlingen al weten over een
bepaald onderwerp.

https://answergarden.ch/

https://answergarden.ch/
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https://www.quiz-maker.com

https://www.quiz-maker.com/
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https://quizlet.com/nl

https://quizlet.com/nl
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Een simpele maar doeltreffende website
waarmee je met de beamer tijdens
leerlingactiviteiten op allerlei (leuke!)
manieren kan aangeven hoeveel tijd de
leerlingen nog hebben.

https://www.online-stopwatch.com

https://www.online-stopwatch.com/
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Inzetbaar bij mediawijsheid
Een quiz is op vele manieren inzetbaar, zo ook bij mediawijsheid. Afhankelijk van het type 
vragen kan bekeken worden of de leerling inzicht heeft in de medialisering van de samenleving 
en de invloed hiervan op ons leven. De leerling kan getest worden op zijn/haar kennis over 
mediaboodschappen, in hoeverre deze boodschappen kritisch worden bekeken en 
geanalyseerd en wat de invloed van de mediaboodschappen is op de beeldvorming. Dit is het 
toetsen van het begrip mediawijsheid. Daarnaast kan een quiz goed duidelijk maken hoe de 
leerlingen media zelf gebruiken, hier keuzes in maken of kunnen switchen tussen toepassingen 
en apparaten. Het gaat dan niet om een toets, maar om een inventarisatie naar gebruik. 
Daarnaast is een quiz geschikt om erachter te komen of leerlingen op een juiste manier 
informatie vinden en verwerken. De leraar ontwerpt dan quizvragen over de leerinhoud zodat 
getest kan worden of de leerlingen de relevante informatie hebben opgepikt. Tot slot kan 
een quizreflectievragen bevatten, bijvoorbeeld rondom het eigen mediagebruik. Zo kan 
bekeken worden of de leerling al een strategie heeft opgebouwd om met media om te gaan en 
media op een juiste manier kan inschakelen.

Door leerlingen zelf een quiz te laten maken – wel of niet digitaal – kunnen zij laten zien in 
hoeverre zij goed in staat zijn mediaboodschappen te creëren en of het ze lukt om middels 
de quiz een doelgerichte mediastrategie uit te zetten door bijvoorbeeld doelgericht vragen te 
stellen aan de groep over mediawijsheid.


