
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding Edpuzzle 
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Opstart 

Stappen Beschrijving Afbeelding 

 Stap 

1 

Ga naar 

https://edpuzzle.com/. 

 

 

 Stap 2 Klik op de knop ‘Teacher, 
star now’. 

 

 

https://edpuzzle.com/
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 Stap 3 Hier krijg je een korte 

‘tutorial’ te zien, om 
hieraan te beginnen druk 

je op de knop ‘Star tour’. 

 
 Stap 4 Na deze ‘tutorial’ klik je 

bovenaan recht op de knap 

‘Create my first lesson’ 
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Account aanmaken 

 Stap 1 Je kan je aanmelden met een 

Google – of Edmodo-

account. 

Als je dit niet hebt, gebruik 

dan je schoolmail. 
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Filmfragment zoeken en toevoegen 

 Stap 1 Je kan via verschillenden 

‘kanalen’ een filmpje zoeken. 
Kies je kanaal waar je je 

filmpje vandaan wilt halen 

(meestal YouTube). 

Daarna kan je een zoekterm 

ingeven of de URL van 

YouTube om dat 

filmfragment te vinden. 

 
 Stap 2 Om het filmpje te gebruiken 

drukken we op de knop ‘Use 
it’. 
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Filmfragment bewerken 

 Stap 1 Er zijn verschillende 

manieren om ons 

filmfragment te 

bewerken. 

• Knippen 

• Audio toevoegen 

• Vragen stellen 

• Notitie toevoegen 

 

 Stap 2 ‘Crop’ of knip. Door de 
rode sporen te 

verschuiven, zo kan je 

je fragment inkorten. 
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 Stap 3 Via deze knop kan je 

iets meer uitleg bieden 

door zelf iets in te 

spreken. Om te 

beginnen met praten 

druk je op de 

microfoon. Als je klaar 

bent moet je nog eens 

klikken. 
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 Stap 4 Via dit icoontje kan je 

vragen of notities 

toevoegen. We maken 

een onderscheid 

tussen: 

• Open vraag 

• Meerkeuzevraag 

• Notitie 
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Opslaan en delen 

 Stap 1 Voor op te slaan druk je op 

de knop ‘save’ rechts 
bovenaan. 

 

 Stap 2 Door op de knop ‘Finish’ te 
klikken, kan je je filmpje met 

een klas delen. Naast de 

klasnaam in te geven, kan je 

hier ook een deadline 

opzetten en voorkomen dat 

de leerlingen vooruit 

spoelen. 

 

 Stap 3 Als je dit hebt ingevuld druk 

je op de knop ‘Assign’. 
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 Stap 4 Onder het tabblad ‘My 
Classes’ en sub tabblad 
‘Assignments’ kan je kiezen 

voor het te delen via de knop 

‘Share’. Zo kan je je URL 
makkelijk en snel delen met 

de leerlingen. 

 

 

 


