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TOOL BESCHRIJVING TOEPASSING VOORDELEN NADELEN 

LessonUp  

  

LessonUp is een gratis 
programma waarmee je 
digitale en interactieve lessen 
kunt maken.  

Je ontwerpt een presentatie 
met uitleg, video’s en vragen 
die leerlingen live kunnen 
volgen op hun eigen device. Ze 
kunnen reageren op vragen die 
jij online stelt. De leerkracht 
kan zelf een presentatie maken 
of kiezen uit duizenden lessen 
van anderen. 

De tool biedt verschillende 
mogelijkheden voor het 
invoegen van interactieve 
content in je lessen, zoals 
quizzen, mindmaps en polls. 
Ook spelelementen, zoals 
sleepvragen en fotovragen, zijn 
toe te voegen aan een 
presentatie. 

  

Je kan LessonUp gebruiken om een 
compleet interactieve les te ontwerpen. De 
tool bevat een lesopbouw waardoor je de 
les gestructureerd kan opbouwen. Stel een 
vraag of laat studenten een woordenwolk 
maken om voorkennis te activeren. Bij 
instructie kun je een (interactieve) video 
toevoegen of controlevragen stellen. Zet je 
LessonUp in voor reflectie? Stel een aantal 
open vragen om te achterhalen wat 
studenten hebben geleerd (of nog willen 
leren). 

In LessonUp kan je ook een eigen klas 
aanmaken waarin je lessen met leerlingen 
kan delen, voortgang bij kan houden en 
vervolgens resultaten kan analyseren van je 
leerlingen. Na afloop van een les, kunnen 
leerlingen de les altijd nog terugkijken. 

De tool kan ingezet worden op de 
basisschool vanaf groep 4 en het voortgezet 
onderwijs. 

LessonUp is eenvoudig in gebruik en 
bruikbaar voor verschillende 
devices. 

De tool werkt motiverend voor de 
leerling door hen actief en 
interactief bij de les te betrekken. 

De tool is uitermate geschikt voor 
onderwijs op afstand. 

Meerdere interactieve opties: quiz, 
poll, mindmaps, etc. 

Resultaten van bijvoorbeeld quizzen 
en polls zijn direct beschikbaar. 

De tool stimuleert je om goed na te 
denken over de lesopbouw. 

Je kunt kant-en-klare lessen 
downloaden en gebruiken door de 
grote lesbibliotheek van LessonUp. 
Je kan ook elementen uit andere 
presentaties halen. 

De tool is webbased en beschikbaar 
in het Nederlands  

Voor bepaalde 
ongelimiteerde 
functies, zoals toets- en 
differentiatie-
mogelijkheden, is een 
betaald Premium 
account nodig.  

  

https://www.edux.nl/
https://www.lessonup.com/site/nl
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Padlet 

 

 

 

  

"We geven je een lege muur. Je kunt 
er van alles opzetten, overal. 
Eenvoudig, maar toch heel krachtig."  

Padlet is een gratis online tool die 
voor meerdere doeleinden gebruikt 
kan worden. Je kunt de tool 
gebruiken om te evalueren, te 
brainstormen of om antwoorden te 
krijgen op een gestelde vraag.  

Vaak wordt Padlet omschreven als 
digitaal prikbord waarop je 
‘berichten’ kunt plaatsen en delen. 
Je krijgt jouw eigen prikbord waarop 
je geschreven tekst, foto’s, video’s, 
linkjes en bestanden kunt delen. Zo 
kan een Padlet ook uitermate 
geschikt zijn als informatiebron voor 
leerlingen.  

Er zijn diverse mogelijkheden. Van 
het maken van een interactief 
prikbord tot aan een tijdlijn.  

  

De tool is ontzettend breed inzetbaar, 
maar het meest geschikt als een 
interactief middel om voorkennis op te 
halen en (formatief) te evalueren. 

Leerlingen kunnen (anoniem) bijdragen 
aan de les door ideeën, meningen of 
antwoorden te geven. Dit doen ze 
simpelweg door een nieuw bericht te 
maken op een Padlet-muur.  

Stel leerlingen vragen of laat ze reageren 
op stellingen. Zo kan je bijvoorbeeld 3 
BKC-vragen stellen waar leerlingen 
vervolgens (anoniem of met naam) met 
een berichtje antwoord op kunnen geven. 

Padlet kan ook erg goed ingezet worden 
voor hybride onderwijs, doordat je jouw 
interactieve prikbord via een link met 
iedereen kan delen. 

De tool kan ingezet worden op de 
basisschool vanaf groep 3 en het 
voortgezet onderwijs.  

Eenvoudig en toegankelijk in 
gebruik.  

De tool werkt motiverend voor de 
leerling door hen actief en 
interactief bij de les te betrekken. 

De tool bevorderd samenwerking 
doordat meerdere mensen 
tegelijkertijd aan een Padlet 
kunnen werken. 

Je kunt jouw digitale prikbord met 
anderen delen en er samen verder 
aan werken. 

De tool is overzichtelijk en 
elementen zijn makkelijk en snel 
aan te passen. 

De tool is beschikbaar in het 
Nederlands. 

Je kunt de privacy van een Padlet 
muur zelf instellen. 

Er zijn veel mogelijkheden in de 
vormgeving.  

Padlet is erg geschikt voor 
onderwijs op afstand. 

De tool is webbased.  

Voor bepaalde 
ongelimiteerde 
functies, zoals het 
maken van meer 
dan 3 Padlets is een 
betaald Premium 
account nodig. 

De maximale 
grootte bij het 
uploaden van 
afbeeldingen of 
video’s is 20MB bij 
het gratis account. 

https://www.edux.nl/
https://padlet.com/
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Formative 

 

Formative is een gratis tool waarbij 
je online opdrachten (bijv. 
luistertoetsen, quizzen of enquêtes) 
kan maken en toewijzen aan 
leerlingen. Bijzonder is dat je het 
werk van leerlingen live kan volgen 
en feedback kan geven.  

De tool is vergelijkbaar met 
Google/Microsoft Forms, maar 
beschikt over meer functies. Zo kan 
je leerlingen tekeningen en 
videoreacties laten insturen als 
antwoordmogelijkheid. Ook is het 
mogelijk om vragen toe te voegen 
tijdens het afspelen van een video!  

Deze tool sluit aan bij het didactisch 
principe van formatief evalueren door 
direct tijdens de les het niveau van je 
leerlingen te testen, hun voortgang te 
bepalen, struikelblokken te identificeren 
en meteen bij te sturen. Hier kan 
Formative dan ook het best voor ingezet 
worden.  

Daarnaast kan de tool ook ingezet worden 
voor controle van begrip / toetsing. 
Antwoorden kunnen door Formative 
automatisch nagekeken worden, maar 
daarnaast kan jij als leerkracht 
gepersonaliseerde, real-time tekst-, 
audio-, en videofeedback toevoegen. 

Formative kan ook erg goed ingezet 
worden voor hybride onderwijs, doordat 
je opdrachten individueel kan toewijzen 
én kan volgen. 

De tool kan ingezet worden op de 
basisschool vanaf groep 5 en het 
voortgezet onderwijs.  

Met de gratis versie kan je 
onbeperkt Formatives maken. 

De tool is ook beschikbaar in het 
Nederlands. 

Er kan makkelijk met anderen 
samengewerkt worden binnen de 
omgeving van Formative. 

Database met oefeningen die door 
anderen gemaakt zijn. 

Je kan Formatives toewijzen als 
huiswerk, maar ook individueel én 
klassikaal inzetten. 

Live resultaten bijhouden en 
directe feedback geven. 

Progressie van leerlingen 
bijhouden en rapportages 
downloaden. 

Synchronisatiemogelijkheden met 
Google Classroom & Microsoft 
Teams. 

De tool beschikt over een 
‘Community’ met handleidingen, 
video’s, kant-en-klare opdrachten 
en een forum. 

De tool is webbased. 

Voor bepaalde 
ongelimiteerde 
functies, zoals het 
gebruiken van meer 
tools binnen 
Formative is een 
betaald Premium 
account nodig. 

De database in het 
Nederlands is 
beperkt en vooral 
gericht op VO. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.edux.nl/
https://nl.formative.com/
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Answergarden 

 

AnswerGarden is een gratis tool om 
snel informatie op te halen uit een 
grote groep. Je kan het in de klas 
inzetten wanneer je bijvoorbeeld 
feedback of andere informatie wil 
verzamelen in een woordwolk. 

Je kan de tool ook gebruiken om 
meningen te peilen of te 
brainstormen. 

  

De tool is breed inzetbaar voor 
verschillende fases van een les, maar het 
meest geschikt om voorkennis te 
activeren. Met behulp van de woordwolk 
kan effectief en snel bekeken worden 
welke kennis is blijven hangen van een 
vorige les. 

Ook kan je deze tool inzetten om 
feedback te verzamelen door leerlingen 
simpelweg een vraag te stellen en te laten 
reageren via AnswerGarden. In een 
woordwolk komt dan alle feedback bij 
elkaar te staan. Bij het aanmaken, kan je 
ervoor kiezen dat veelgebruikte woorden 
dikgedrukt worden weergegeven of dat je 
eerst als leerkracht alle antwoorden wil 
zien voordat het klassikaal wordt 
getoond. 

De tool kan ingezet worden op de 
basisschool vanaf groep 4 tot en met het 
voortgezet onderwijs.  

Eenvoudig en toegankelijk in 
gebruik.  

Geen account nodig. 

AVG-proof doordat de tool geen 
persoonsgegevens op hoeft te 
slaan. 

Mogelijkheid om te exporteren 
naar Wordle of Tagxedo om de 
woordwolk visueel aantrekkelijker 
te maken. 

Reacties van deelnemers zijn 
anoniem. 

De tool is webbased. 

  

De tool is enkel 
beschikbaar in het 
Engels, maar het 
gebruik ervan kan 
natuurlijk in het 
Nederlands. 

De vormgeving van 
deze tool is minder 
aantrekkelijk. 

Antwoorden zijn 
niet herleidbaar 
naar specifieke 
deelnemers.  

 

 

 

 

https://www.edux.nl/
https://answergarden.ch/

