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Je wijkverhaal maken met een Padlet 
 

 

Padlet is een digitaal prikbord en biedt een aantal templates waarop je kunt ‘prikken’, zo ook op een 

wereldkaart. Deze optie kan je gebruiken om je wijkverhaal te visualiseren. 

Dit zijn de stappen om er mee aan de slag te gaan: 

 Account aanmaken 

 Privacy 

 Padlet maken 

 Locaties toevoegen 

 Padlet delen 

 

Stappenplan 
 

Account aanmaken  

 Ga naar https://nl.padlet.com/  

 Meld je aan om een account te maken of log in als je al een account hebt 

Met een gratis account kan je 3 Padlets maken. 

 

Privacy 

Denk goed na over hoe je de Padlet deelt met anderen, dit is mede afhankelijk of degene over wie je 

het verhaal visualiseert toestemming heeft gegeven. Zie bijlage voor de privacy-instellingen van je 

Padlet. De privacy-instellingen verander je via de optie ‘delen, rechtsboven in je scherm. 

Via het tandwieltje rechtsboven kan je aangeven of bezoekers van je Padlet iets mogen toevoegen of 

mogen reageren. Een Padlet is in basis bedoeld om samen te werken. Waarschijnlijk wil jij niet dat 

anderen iets toevoegen aan jouw verhaal. Schakel daarom bij inhoudsfliters de optie ‘toestemming 

vereisen’ in. Iedereen kan wel iets toevoegen, maar jij moet altijd toestemming geven om iets toe te 

voegen aan jouw Padlet. Jij kan de bijdrage goedkeuren of verwijderen. 

 

 

 

 

https://nl.padlet.com/
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Padlet maken 

Een Padlet biedt verschillende templates aan. Voor je wijkverhaal selecteer je de optie ‘kaart’. 

 

Je Padlet geef je dan een titel en wordt vervolgens aangemaakt in een standaard wereldkaart. 

Via het tandwieltje rechtsboven kan je deze kaartstijl aanpassen: 

 

Voor je wijkverhaal gebruik je bij voorkeur de kaartstijl ‘Satellite’ omdat op deze kaart de minste 

voorgedefinieerde locaties staan. 

 

Locaties toevoegen 

Gebruik de +=knop rechts om je locaties te pinnen. 

Om een locatie te pinnen heb je 2 opties: 

 optie 1: type je locatie in (bv Sittard, Ligne) zoals je dat met Google Maps ook doet 

 optie 2: klik op de speld en sleep ‘m naar de juiste locatie op je kaart. Op het 

moment dat je de speld loslaat wordt de gepinde locatie getoond. Is deze niet 

correct dan verschuif je speld. 
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Net zoals met elke online kaart kan je met je muis in- en uitzoomen. 

 Als je je locatie hebt gepind zie je een 

aantal opties om toe te voegen, zoals 

een bestand, een link, een foto. Als je 

op de … (3 puntjes) klikt zie je alle 

opties           

 

In het tekstveld kan je teksten 

schrijven. Het lettertype kan je 

eventueel aanpassen via tandwieltje 

rechtsboven. 

 

  

Bouw zo je verhaal op. 

Aanpassen kan altijd door op de speld te klikken en vervolgens op het potloodje. Klik je op de 

prullenbak dan verwijder je de locatie. De … (3 puntjes) geeft nog meer opties. 
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Je Padlet delen 

Als je klaar bent met je Padlet dan heb je een aantal 

opties om te delen. Je kunt een link delen via mail of 

social media. Je kunt ook via een QR-code je Padlet 

delen in een fysiek boekje. Een QR-code kan gescand 

worden met een mobiele telefoon zodat de Padlet via 

de telefoon bekeken kan worden.  

Je deelopties vind je rechtsbovenin via de optie ‘delen’. 

Realiseer je dat als je je Padlet deelt (en zeker als je 

deze in een publicatie wordt opgenomen) dat je deze 

niet zo maar kunt verwijderen. Geïntereseerden in je 

wijkverhaal willen natuurlijk niet teleurgesteld worden. 

Denk wel goed na over je privacy-instellingen alvorens 

je je Padlet deelt! 

 

Je kunt je Padlet ook exporteren en opslaan als PDF, de 

wereldkaart wordt dan niet getoond. De optie ‘opslaan 

als afbeelding’ heeft geen toegevoegde waarde. 

 

 

 

Bronnen en meer informatie 

Dit stappenplan is gebaseerd op informatie van digitaledidactiek.zuyd.nl: 

 https://digitaledidactiek.zuyd.nl/padlet/ 

 https://digitaledidactiek.zuyd.nl/nog-meer-met-padlet/  

 

CC-BY-SA Judith van Hooijdonk judith.vanhooijdonk@zuyd.nl  
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Bijlage Privacy  
 

Zie optie ‘delen’ rechtsboven Zie het tandwieltje rechtsboven 
 
 

 

 

  


