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Inloggen/registreren 

1. Open Google chrome. 

 
2. Typ ‘www.kahoot.com’ 
in de zoekbalk. 

3. Als je al een login hebt, 
klik je rechts bovenaan op 

‘Log in’. (A) 
 

Klik rechts bovenaan op 
‘Sign up – it’s free!’ om je 
te registreren. (B) 

 

4. 
Geval (A): 

 
Log in met je 

gebruikersnaam en je 
wachtwoord. 

 
Geval (B): 
 

1. Kies ‘As a teacher’. (1) 
2. Kies de optie waarmee 

je wilt registreren. (2) 
 

3. Geef de naam van je 

school in. (3) 
 

Geef de details van je 
werkplaats in. (4) 
 

Kies een 
gebruikersnaam die 

voldoet aan de 
voorwaarden. (5) 
 

Vink het eerste vakje 
verplicht aan. Je mag 

het 2de en 3de vakje 
aanvinken als je e-
mails/berichten wilt 

ontvangen van Kahoot. 
(6) 

 
Klik op ‘Join Kahoot!’. 
(7) 

Geval (A): 
 

 

Geval (B): 
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Een quiz maken 

1. Klik rechts 
bovenaan op ‘Create’.  
2. Kies nogmaals voor 
‘Create’. 

 
3. quizvraag vorm 

geven:  
Quizvraag ingeven 
Geef een vraag van je 
quiz in. (1) 

 
Antwoorden ingeven 

Geef een aantal 
mogelijke antwoorden 
in (minstens 2). 1 van 

deze antwoorden 
moet juist zijn.(2) 

Het correcte antwoord 
moet je aanduiden 
met een vinkje. (3) 

 
Denktijd instellen 

Kies de denktijd die 
de leerlingen krijgen. 
Klik daarvoor op (4). 

 
Afbeelding invoegen 

Mogelijkheid 1: 
 
1. Klik op ‘Upload 

image’.(5) 
Windows verkenner 

verschijnt. 
2. Kies een afbeelding 

en sleep deze naar 
Kahoot, tot (6) 
blauw wordt. (7) 

3. Laat de afbeelding 
in (7) los. 
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Mogelijkheid 2: 
1. Klik op ‘Image 

library’. (8) 

Op deze manier 
open je de 

afbeeldingen-
bibliotheek van 
Kahoot.  

 
2. Geef een Engelse 

zoekterm in en klik 
op enter. (9) 
Kahoot is een 

Engelstalige ICT-
tool. Daarom moet 

de zoekterm Engels 
zijn. 
 

(vb. cube als je 
een afbeelding van 

een kubus wilt 
invoegen) 

 
YouTubefilmpje 
invoegen 

 
Klik op ‘YouTube link’ 
om een 
YouTubefilmpje in te 
voegen. (10) 

 
Geef de link van het 

gewenste filmpje in. 
(11) 
 

Kies optioneel de 
begin en eindtijd van 

het filmpje. (12) 
 
Klik op ‘Add’. (13) 

 

 
 

 

4. Klik links onderaan 
op ‘Add question’ om 
een nieuwe quizvraag 
in te voegen. (1)  

 
Kies welke soort van 
quizvraag je wilt 

gebruiken. 
De soorten met een 

oranje kroontje zijn 
betalend. 
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5. Herhaal stap 3 om 
een nieuwe quizvraag 
in te voegen. 

 

6. Geef de quiz een 
naam door linksboven 

op ‘Enter kahoot title’ 
te klikken. 

 

6. Sla de quiz op door 
rechts bovenaan op 

‘Done’ te klikken. Klik 
daarna nogmaals op 
‘Done’. 

 

Kahoot afspelen 

1. Klik bovenaan op 

‘Kahoot!’. (1) 
Klik daarna op 
‘Kahoots’. (2) 

 

2. Klik op ‘Play’.  

 
3. Kies de speelvorm.  

 
4. Er verschijnt een 
Game PIN op je 

computerscherm.  
 
De leerlingen moeten 

nu op hun smartphone, 
tablet of computer 

surfen naar 
‘www.kahoot.it’. 
Zij kunnen dan deze 

Game PIN ingeven. 
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