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1 Algemene informatie 
Padlet is een online platform om digitale ideeën en vragen te verzamelen.  

Padlet is ook te verkrijgen als app voor Android en Apple.  

2 Een account aanmaken 
• Surf naar padlet.com 

• Klik op Log in/ aanmelden (in het midden van je 

scherm)  

• Geef je e-mailadres en wachtwoord in en druk op 

aanmelden 

3 Een nieuw document aanmaken 
• Klik op ‘maak een schermafbeelding’. 

• Kies de indeling die je wenst. Je kan kiezen uit: 

o Wall (Muur): Steenachtige lay-out 

 
o Canvas : Verbind alles met alles (soort hiërarchie) 

 
o Stream: Alle documenten onder elkaar, eenvoudig te lezen 

 
o Rooster: Plaatst alle informatie in een rooster 

 
o Shelf (schap): Geeft inhoud in een reeks kolommen weer 

 
• Je kan ook kiezen voor een sjabloon. Hiervoor moet je een beetje naar beneden scrollen. Je 

kan dan een sjabloon kiezen en dit nadien bewerken. De manier van bewerken is hetzelfde 

als bij een leeg document.  

 



3.1 Lay-out en instellingen aanpassen 
• Rechts van het scherm verschijnt een balk waar je een aantal zaken kan aanpassen: 

o Achtergrond toevoegen uit galerij of eigen afbeelding (vanaf je computer of 

internet). 

o Icoon toevoegen aan titel om duidelijk te maken wat het onderwerp is (eigen of 

uit galerij). 

o Auteur laten verschijnen bij ieder bericht. 

o Commentaren toestaan. 

o Eigen adres geven aan je bestand. 

• Druk op volgende. 

• Je kan nu mensen uitnodigen om deel te nemen aan je ‘Padlet’, je kan je ‘Padlet’ hier 

ook openbaar plaatsen. 

• Je bent nu klaar om te starten. Als je achteraf nog iets aan je instellingen wilt veranderen kan je 

dat doen door rechtsboven op het tandwiel te klikken.  

3.2 Een post verplaatsen 
• Klik op de post die je wil verplaatsen. 

• Versleep naar de juiste positie. 

3.3 Een post wijzigen 
• Beweeg met je cursor over de post die je wil wijzigen. 

• Er verschijnt nu een werkbalk waar je je post kan wijzigen of verwijderen. 

• Druk op het potloodje. 

3.4 Een post van kleur veranderen 
• Klik op de post die je wil kleuren. 

• Druk op de drie bolletjes die in het keuzemenu verschijnen wanneer je over de post beweegt 

met je cursor. 

• Kies de gewenste kleur. 

3.5 Het lettertype wijzigen 
Je kan binnen een post de ‘gewone tekst’ (dus niet de titels) aanpassen door de tekst te selecteren. 

Onderstaande balk verschijnt dan. Hier kan je de tekst cursief zetten, vet zetten, een opsomming 

geven … 

 

3.6 Andere opties van de 3 bolletjes 
• wijzigen; 

• naar voorgrond of achtergrond verplaatsen; 

• kopiëren; 

• vergroten; 

• wissen. 

 



3.7 Een link of bijlage toevoegen 
Bij je post kan je een link of een bijlage uit bestand toevoegen. Dit kan je doen door onderaan je post 

op een icoontje te klikken. Rechts verschijnt dan het scherm om je bestand te uploaden.  

Er wordt vervolgens een afbeelding getoond die je moet goedkeuren. Wanneer je later op deze 

afbeelding klikt wordt het bestand of de site die je hebt geüpload geopend.  

Je kan Word, pdf, Excel en PowerPoint uploaden. Deze bestanden worden dan later online geopend 

met de mogelijkheid om de bestanden af te halen. 

3.8 Exporteren 
Er is in het programma ook de mogelijkheid om je gemaakt bestand te exporteren. Dit kan op 

verschillende manieren die je kan terugvinden volgens onderstaande weg: 

• klik op de 3 bolletjes rechts bovenaan het scherm; 

• kies voor exporteren; 

• je vindt nu een hele lijst met mogelijkheden om te exporteren; 

• wanneer je kiest voor pdf krijg je een nieuw keuzeveld waarbij je paginagrootte en pagina-

oriëntatie kan kiezen. 

 
 

3.9 Extra uitleg per keuze 

3.9.1 Wall 

3.9.1.1 Slepen van posts 

Je kan de post van plaats veranderen door te slepen. Wanneer je op een post klikt verschijnt er een 

nummertje bij. Zo kan je de ‘juiste’ positie kiezen. 

 



3.9.2 Canvas 

3.9.2.1 Posts met elkaar verbinden of net niet 

• klik op de post van waaruit je wilt beginnen met verbinden; 

• druk op de 3 bolletjes; 

• kies voor ‘connect to a post’; 

• bij ‘disconnect tot a post’ kan je de verbinding terug verbreken. 

Pijlen benoemen kan je doen bij connect to a post. Je hebt hier de mogelijkheid om een label toe te 

voegen die dan verschijnt op je pijl. 

 

3.9.3 Stream 
De nieuwe post komt steeds bovenaan te staan. 

3.9.3.1 Post verplaatsen 

Je kan de post verplaatsen door te slepen. 

 

3.9.4 Shelf 

3.9.4.1 Kolom toevoegen 

Er verschijnt een venstertje om de naam van je eerste kolom in te geven. Wanneer je dit gedaan hebt 

en op bewaar drukt verschijnt er een hokje ‘add colomn’. Wanneer je hierop drukt wordt een kolom 

toegevoegd. 

3.9.4.2 Rij toevoegen 

Door op het ‘+’ onder je vorige rij te klikken verschijnt er automatisch een nieuwe rij. 

 

3.9.5 Rooster 

3.9.5.1 Slepen van posts 

Je kan ook hier de post verplaatsen door te slepen. Het voordeel bij deze vorm ten opzichte van de 

Wall is dat hier alles mooi in kolommen en rijen geordend is. Bij een Wall is dit enkel geordend in 

kolommen en niet in rijen. 


