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Thinglink 
 

1 Wat is het? 
Thinglink is een Webapp waarmee je via hotspots extra informatie aan een afbeelding kan koppelen. 

Als je met je muis over het plaatje gaat zie je meteen waar de hotspots zijn. In het voorbeeld zijn er 

vooral youtube-filmpjes aan de hotspots gekoppeld maar je kunt er ook tekst aan koppelen of een 

foto of een website. 

Een Thinglink is eigenlijk een afbeeldingen waarop je een aantal punten vindt, waaronder extra 

informatie te vinden is.   Door over de punten te bewegen kan je de informatie terugvinden. 

 

2 Waar is het handig voor? 
Voor duizend en één dingen.  

Doordat het maken van zo'n plaatje zo gemakkelijk is, kun je het ook aan je studenten vragen:  

"Maak een foto van een werkomgeving en koppel aan alles wat er te zien is het juiste woord in het 

Engels."  

"Wijs op een stadsplattegrond van Leiden alle locaties aan die voor toeristen interessant zijn en 

koppel daar relevante informatie aan in het Spaans" 

"Maak een foto van je baksel en beschrijf voor alle kenmerken van dat baksel waar jij denkt dat je 

docent naar zal kijken bij de beoordeling"   

Thinglink heeft nog allemaal extra mogelijkheden. Je gaat ze vanzelf ontdekken als je er mee aan de 

slag gaat. 

Als je Thinglink hebt gebruikt, stuur me dan een link van het plaatje. Ik zet het dan als voorbeeld op 

deze site.  

 

 

3 Wat heb je nodig? 
Je kunt je bij Thinklink aanmelden met een twitter-, een Facebook, een gmail- of gewoon een email-

account. Thinklink is gratis. Er is ook een versie van Thinglink voor je smartphone en je tablet. Het 

voordeel daarvan is dat je de foto's die je met die devices maakt meteen kunt gebruiken voor 

Thinglink. 
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Maak je eigen Thinglink 
Log in  
Log in met je eigen gegevens, dat kan via facebook, gmail of een geldig emailadres.  

 

Create 
Dan kom je op volgende pagina terecht.  Kies daar in de rechterbovenhoek Create. 
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Ga op internet op zoek naar een geschikte afbeelding, die de basis van je Thinglink kan vormen.   

- Kopieer de link naar de afbeelding en plak ze in het voorziene vak; 

- Download het in je Thinglink.  

 

 

 

Vormgeving   
Daarna zie je dit scherm verschijnen. Kies eerst voor een gepaste titel. Vergeet niet onderaan op save 

image te klikken! 
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Hoe kan je nu tags aan je afbeelding toevoegen?  

Klik op een willekeurige plaats op je afbeelding. Je zal het volgende scherm krijgen aan de linkerkant 

van je scherm.  

Dan kan je, waar je maar wil, klikken op de afbeelding.  Zo creëer je een tag.   

Bij die tag kan je tekst toevoegen en als je wil, ook een afbeelding. 
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  Vergeet je tag niet op te slaan!  

 

 

 

 

 

 

 

Je kan allerlei iconen kiezen die je ziet verschijnen op 

je afbeelding. Als je op het icoon klikt zie je allerlei 

andere iconen.  

Hier kan je een link toevoegen.  

- Dat kan zowel een afbeelding als een video 

zijn.  

- Ook kan aan je afbeelding via google maps 

een route of plaats linken.  

Hier kan je tekst toevoegen aan je tag.  

Je kan kiezen tussen 2 soorten lay-outs.  

1. Je afbeelding links en tekst rechts 

2. Of je afbeelding rechts en je tekst aan de 

linkerkant.  

Hier komt de titel of naam van je tag.  

Hier kan je kiezen om een afbeelding of geluid toe te 

voegen aan je tag.  
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Wanneer je alle info hebt toegevoegd, klik je op save image. Rechts onderaan op je afbeelding.  

 

 

 

Als je achteraf je Thinglink toch nog zou willen aanpassen, kan je dit doen via edit. Potloodje aan de 

rechterhoek.  
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Deel je Thinglink met de groep 
 

Om te zorgen dat de andere leerlingen makkelijk jouw Thinglink kunnen bekijken om de nodige info 

te vinden, is het belangrijk dat je de Thinglink deelt.   

Daarvoor kies je Post of Share. 
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Voorbeeld  
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