
Instructie Kahoot 

 

 Zorg dat iedereen de Kahoot app heeft geïnstalleerd op zijn mobiel of tablet. Speel je met 

teams dan logt één iemand per team in.   

 De quizmaster opent de persoonlijke link die hij van ons ontvangen hebt. (een voorbeeld 

link is https://play.kahoot.it/#/?quizId=1e11d314-33eb-4090-989b-ff472ecbb2fe ) 

 Jij bent de quizmaster en zorgt voor het beeld. Zorg dat alle deelnemers jouw scherm kan 

zien via de beamer of televisie of ... 

 Wacht tot de quiz helemaal geladen is 

              

 Klik op de groene ‘classic’ knop 

              

 

 

 Iedereen (1 per team indien je met teams speelt) voert nu de pin van het scherm in op zijn 

mobiel of tablet. Let op: dit nummer is niet hetzelfde als hieronder aangegeven maar staat op 

het hoofdscherm 

             

 Laat de deelnemers hun nickname, teamnaam of echte naam invullen en klikken 

vervolgens klikken op ‘OK, join’.  

 Van alle deelnemers verschijnt nu de naam op het hoofdscherm. 

             

 De quizmaster klikt op het hoofdscherm op ‘start’  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=1e11d314-33eb-4090-989b-ff472ecbb2fe


             

 

 

 De eerste vraag en antwoordmogelijkheden komen in beeld. Iedere 

antwoordmogelijkheid heeft een eigen kleur.  

               

 De gekleurde antwoordvelden verschijnen ook op de tablet of mobiel van de deelnemers, 

maar zonder de tekst. 

 De deelnemers geven hun antwoord door op de kleur te klikken van het antwoord 

waarvan zij denken dat het goed is. 

 De quizmaster kan op het scherm zien hoeveel deelnemers hebben geantwoord.  

 Als alle deelnemers hebben geantwoord of als de tijd om is komt er een grafiek in 

beeld met daarop de verdeling van de gegeven antwoorden. 

        

 De quizmaster klikt op de knop ‘Next’ en de vijf hoogst scorende deelnemers of teams 

komen in beeld. 

 Klik nogmaals op de knop ‘Next’ voor de volgende vraag. 

 Klik na de laatste vraag op de knop ‘End’ en de winnaar komt in beeld. 

 Klik op ‘Final scoreboard’ voor het puntentotaal van alle deelnemers of teams. 

 Klik op ‘Download results’ om een overzicht te downloaden van de antwoorden en de 

behaalde punten 


