
Plickers – een handleiding  
 
Stap 1: Een account maken op Plickers 
 

1. Surf naar de volgende 
website: 
https://get.plickers.com/ 

 
 

 

2. Maak een account aan 
door ‘sign up for free’ 
aan te klikken.  

 



3. Vul de nodige gegevens 
in.  

 
4. Installeer de app op je 

smartphone. Dit is 
noodzakelijk om de quiz 
te kunnen spelen.  
 
Geef in de app store 
‘Plickers’ in en dan 
verschijnt de app.  
 

 



Als je de app 
geïnstalleerd hebt: 
aanmelden met de 
gegevens van je 
account.  

5. Nu werk je weer verder 
op de computer. Ga naar 
‘getting started guide’.  
 
Je kan eventueel nog 
eens doorlezen hoe je 
Plickers moet opstarten.   

 



6. Download de kaarten 
met QR-codes.  

 



7. Afhankelijk van het 
aantal leerlingen druk je 
de kaarten af.  
 
Er staan twee QR-codes 
op 1 blad. Je kan ze 
gemakkelijk in twee  
snijden.  
 
De cijfers die naast de 
QR-codes staan zijn de 
klasnummers van de 
leerlingen.  

 



8. Maak een klas aan. Klik 
daarvoor op ‘new class’ 
en geef de naam van je 
klas in.  

 
9. Klik op ‘add students’.  

 



10. Geef de namen van je 
leerlingen in. Bij 
voorkeur geef je de 
namen in 
overeenstemming met 
de klasnummers in.  

 
11. Je kan een quiz gaan 

opstellen!  
 

 
 
 
 
 
 



Stap 2: Een quiz opstellen  
 

1. Klik op ‘new set’.  

 



2. Geef je quiz een titel.  
 
In het vak ‘edit 
question’ kan je een 
vraag formuleren.  

 



3. Je kan een 
meerkeuzevraag 
formuleren waarbij je 
verschillende 
mogelijke antwoorden 
ingeeft.  
 
Je kan er ook een 
juist of fout-vraag van 
maken door onderaan 
op het vak ‘set as 
true/false’ te klikken.  
 
Duid steeds het juiste 
antwoord aan voordat 
je een nieuwe vraag 
opstelt.  
 
Als de quiz klaar is 
hoef je deze niet op te 
slaan. Dat gebeurt 
automatisch.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stap 3: Een quiz spelen met de leerlingen  
 

1. Duid de quiz aan die je wil spelen. Deze 
krijgt dan een blauwe kleur.   
 
Klik daarna op ‘play now’.  

 



2. Duid de klas aan waarmee je de quiz 
speelt.  

 



3. Open de app op je smartphone. 
Hiervoor heb je internet nodig.  
 
Onderaan je scherm verschijnt er 
een balk met de naam van de quiz. 
Deze klik je aan.  

 



4. De eerste vraag verschijnt nu op je 
scherm. Klik op de blauwe cirkel 
onderaan je scherm. Geef de app 
toegang tot je camera.  
 
Nu kan je de antwoorden van de 
leerlingen scannen. Je kan hiervoor 
vooraan in de klas blijven staan en de 
smartphone langs de QR-codes laten 
gaan.  

 



5. De antwoorden van de leerlingen 
verschijnen op je scherm, alsook 
hoeveel leerlingen juist/fout geantwoord 
hebben.  
 
De leerlingen kunnen niet zien of ze 
juist/fout geantwoord hebben.  
 
Na het stellen van een vraag gaat de 
app automatisch door naar de volgende 
vraag.  

 
 


