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De Quiz-quiz 
Online activerende didactiek 
De docent geeft een videoles. Leerlingen zitten thuis, en hebben hun microfoon op mute. Dat moet 

wel, anders wordt het een onverstaanbare kakofonie. Daardoor hebben leerlingen alle gelegenheid 

om via andere communicatiekanalen met elkaar in gesprek te gaan, Fortnite te spelen of muziek te 

delen. En dat doen ze dus ook. 

De kunst is om deze extra kanalen te bezetten met de lesactiviteiten. Het is prima als leerlingen met 

elkaar in gesprek gaan, maar dan wel over de lesstof van jouw vak. 

De kennis die je klassikaal aanreikt in frontale lessen kunnen leerlingen heel goed zelfstandig uit het 

boek, uit uitlegvideo’s of een combinatie halen. We mogen er toch van uitgaan dat de schoolboeken 

niet echt te moeilijk zijn voor ze. 

In de les zelf kunnen we leerlingen dan met concrete taken aan de slag laten gaan. Het is natuurlijk 

een uitdaging om die taken te bedenken en het kost soms veel werk om ze op te tuigen. 

In dit artikel doe ik een suggestie voor zo’n activerende taak, die eenvoudig is op te tuigen, en die 

leerlingen zelf vullen met content. Een videouitleg vind je hier. 

De les bestaat uit twee delen: 

In het eerste deel gaan leerlingen in tweetallen aan de slag om quizvragen over de lesstof te 

bedenken. 

“ Zelfvullende Quizizz”  
Met Quizizz kun je eenvoudig een online quiz realiseren. Het is een behoorlijke krachtige, gratis 

omgeving, waar leerlingen geen registratie voor nodig hebben. 

Maar de beste feature is dat je de quizvragen kun invoeren vanuit een Excel-blad.  

En het wordt nog mooier! Dat Excel-blad kun je weer laten genereren door een online formulier, 

waarin de leerlingen hun eigen vragen invullen. 

Wat we gaan doen: 

- We maken een Google formulier waar leerlingen, in tweetallen,  hun zelfbedachte vragen kunnen 

invoeren. 

- We kopiëren de input van de leerlingen uit de formulier naar een Quizizz-quiz 

- We geven de leerlingen de link naar de Quizizz quiz 

- We bespreken de quiz na.  

  

https://youtu.be/GxoqvUvajdU
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Het Google formulier 
Je hebt een google account nodig, met een eigen Drive. 

Hier zet je formulier Quizizz generator neer, dat hier kunt downloaden. 

 

Als je het formulier hebt opgehaald open je het, en klik je op “Antwoorden”. 

 

Vervolgens op het groene kruisje “spreadsheet maken”.  

 

Daarna selecteer je “Nieuwe spreadsheet maken” en klik je op “Maken” . 

 

Nu is er een spreadsheet aangemaakt waar straks de quizvragen van je leerlingen in terecht komen. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-_efNPf3ti0xn95234zH6gooKQfEwzstcuk8Ki5iyRI/copy


 

 
Dr. Martijn C. Koops www.gamedidactiek.nl 

Eerste vraag  
Selecteer in Drive weer het Quiz generator formulier. Nu kies je in het formulier het symbool van het 

oogje, om een voorbeeld te zien. Vul vervolgens het formulier in om een eerste testquizvraag te 

maken. 

 

Als je het formulier invult en verzendt, en daarna teruggaat naar de drive en de spreadsheet opent 

zie de vragen staan: 

 

Als de leerlingen hun vragen hebben ingestuurd kunnen we alle melige vragen van de ongetwijfeld 

aanwezige grappenmakers verwijderen. Het formulier vraagt de namen van de vragenmakers, en 

met een beetje geluk, combinatie en deductie is dan vast te achterhalen wie er serieus meededen ;).  

Deze namenkolom wordt niet meegenomen in de quiz, en is alleen voor de docent / moderator 

zichtbaar. We selecteren de vraag-informatie om dadelijk naar de Quizizz-template te kopieren. 

Om de vragen naar Quizizz te krijgen kopiëren we de vraaginformatie uit het google spreadsheet. 

 ( NB: De datum kolom en de namen kolom kopieer je niet mee!)

 naar de  template die Quizizz verwacht voor de vragen. Hieronder het voorbeeld van de template 

met onze voorbeeldvraag. 

 

 

N.B.  De Image Link kolom is leeg, want we maken hier geen gebruik van. 

De question type kolom is leeg, daardoor kiest Quizizz straks de default multiple choice quiz 

optie. 

 

We slaan het excelbestand weer op, op een plek waar we het later terug kunnen vinden. Nu kunnen 

we het uploaden naar Quizizz 

Quizizz 
We gaan naar Quizizz. We registeren (docenten moeten wel even een account maken) en kiezen 

voor “create new quiz”, bedenken een naam voor de quiz en geven aan voor welk vak we de quiz 

https://cf.quizizz.com/xlsx/QuizizzSampleSpreadsheet.xlsx
https://quizizz.com/
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maken.  Dan komen in een scherm waar we de daadwerkelijke quiz kunnen maken.  We klikken  nu 

op “Import from spreadsheet”. 

 

We worden uitgenodigd om de Excelsheet (gebaseerd op het template zoals hierboven beschreven)  

naar het venster te slepen (of te selecteren) 

 

Er opent zich een scherm waarop we de geïmporteerde kunnen controleren. 

 

Nu klikken we “ Save” en de quiz wordt gegenereerd: 
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We kunnen nog een afbeelding toevoegen en aangeven voor welk niveau de quiz geschikt is 

(professional development, omdat het voor jullie scholing gemaakt is ;-)) 

 

Daarna rechtsboven “Start a live Quiz” en daarna “ Classic”  en vervolgens  “Continue”. 

De quiz start nu. 
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Na afloop zie je als docent de scores van de leerlingen. Maar je kunt ook altijd terug opvragen via 

“Reports”:  

 

 

Leerlingperspectief 
De leerling die via joinmyquiz.com de code heeft ingevuld komt in een startscherm, likt op “ Start het 

spel” en moet dan wachten tot de docent het spel start. 

   

Na afloop ziet de leerling het scorebord. 
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Als de leerling via de oefenlink heeft gespeeld sluit het spel enkel af met de score. 

 

 

Uitdaging toevoegen 
Je kunt er nog een echt spel van maken door extra eisen aan de vragen te stellen. 

Als je een prijsje uitlooft voor de vraag die slechts door 40% van de klas goed beantwoord wordt, 

moeten leerlingen zich nog dieper in de stof verdiepen. Het kost jou als docent weinig moeite om te 

beoordelen. Niet alle vragen zullen correct geformuleerd zijn, de antwoorden zullen ook geregeld 

niet kloppen. Maar dat is juist heerlijk bij het nabespreken. Je hebt dan echt iets uit te leggen, op een 

niveau dat door de leerlingen zelf is aangegeven. 

Extra 
Er zijn in Quizizz nog meer mogelijkheden. Je kunt zelf memes maken die leerlinge als beloning 

tussen juiste vragen te zien krijgen. 

Links: 
Quizizz 

 Quizizz template

Quizizz creator Google_formulier 

 Uitleg video

 

https://quizizz.com/
https://cf.quizizz.com/xlsx/Quizizz_new_sample_spreadsheet.xlsx
https://docs.google.com/forms/d/1-_efNPf3ti0xn95234zH6gooKQfEwzstcuk8Ki5iyRI/copy
https://docs.google.com/forms/d/1-_efNPf3ti0xn95234zH6gooKQfEwzstcuk8Ki5iyRI/copy
https://youtu.be/GxoqvUvajdU

