
Eenmalig: Registreer jezelf als docent en maak een klas 
aan. Laat leerlingen een account aanmaken en geef ze 
de klascode. 

Voorbereiding
- Start een project met open vragen en niet 

automatisch activeren.. 
In de les:

1. Laat leerlingen een aansprekende tekst lezen of 
een video bekijken.

2. Geef de opdracht om op basis van wat ze gezien 
hebben binnen 2 minuten op peertest een vraag 
te creëren die hen interesseert en waarvan ze 
benieuwd zijn wat hun klasgenoten daarop 
zouden antwoorden.

3. Activeer alle vragen en geef leerlingen 5 
minuten om minimaal 5 vragen van klasgenoten 
te beantwoorden. Geef leerlingen ook de kans 
om de antwoorden op hun vragen te bekijken

4. Op basis van de vragen die leerlingen stellen kun 
je een paar vragen klassikaal bespreken of één 
vraag uitkiezen als startvraag voor een 
vervolgactiviteit.

ALLE VRAGEN 
TELLEN

Stappen
Voorbereiding: 2 min. 
In de les: 10 min.

Doelen: vragen van leerlingen serieus nemen, 
alle leerlingen activeren



Eenmalig: registreer jezelf als docent en maak een 
klas aan. Laat leerlingen een account aanmaken en 
geef ze de klascode. 

Voorbereiding
- Start een project met meerkeuze of gesloten 

vragen en niet automatisch activeren.

In de les:
1. Laat leerlingen aan het eind van de les of als 

huiswerk inloggen op peertest en een 
meerkeuze of gesloten vraag stellen over wat 
er die les behandeld is.

2. Activeer voor aanvang van de les de vragen 
die geschikt zijn voor het activeren van 
voorkennis of het herhalen van de lesstof. 

3. Laat leerlingen bij binnenkomst alle vragen 
maken. De vragen worden automatisch 
nagekeken.

4. Bespreek de vragen die niet goed gemaakt 
worden (bijvoorbeeld door de auteur van de 
vraag het woord te geven).

EXIT/ENTRANCE 
TICKET

Stappen
Voorbereiding: 10 min. 
Uitvoering: 10 min.

Doelen: voorkennis activeren, lesstof herhalen, 
begrip checken



Eenmalig:  Registreer jezelf als docent en maak een 
klas aan. Laat leerlingen een account aanmaken en 
geef ze de klascode. 

Voorbereiding
- Start een project met open vragen en niet 

automatisch activeren. 
In de les:

1. Geef leerlingen een aantal voorbeelden van 
vragen met antwoorden over de leerinhoud. 
Bespreek deze en stel succescriteria op voor 
goede vragen en antwoorden.

2. Geef leerlingen (of duo’s) een leerdoel en Laat 
leerlingen één vraag (met modelantwoord) 
creëren. Geef ze 15 minuten.

3. Laat leerlingen min. 3 vragen beantwoorden. 
Geef ook hier 15 minuten de tijd.

4. Laat de auteur van de vraag de antwoorden 
nakijken. Geef vervolgens de opdracht om een 
top 5 te maken van de gegeven antwoorden en 
op basis van deze antwoorden hun eigen 
modelantwoord te verbeteren.

LEREN 
ANTWOORDEN 

Stappen
Voorbereiding: uitgebreid
Uitvoering: hele les of meerdere lessen

Doel: goede antwoorden formuleren door de 
vergelijkingen met de antwoorden van peers


