
 

Gebruiksvriendelijkheid:  

 

 

Educon is een tool waarmee je in een filmpje meerkeuze vragen kunt stellen. Het is een gratis tool 

waar je als leerkracht   een youtube url invoegt. De leerkracht maakt eerst een gratis account aan en 

laad vervolgens eerst een youtube filmpje. Als het youtube filmpje is geüpload , kun je als 

leerkrachten het filmpje stop zetten en een vraag tussen het filmpje zetten. Naast de vraag voeg je 

ook meerdere keuzes in op het antwoord en geef je als leerkracht aan welk antwoord goed is. Zijn 

alle vragen ingevoerd dan wordt een internetadres gegenereerd waarmee het filmpje met anderen kan 

worden gedeeld. Wie naar dit adres surft kan het filmpje bekijken en de vragen beantwoorden. 

Ook is het mogelijk om een HTML-code op te vragen waarmee het filmpje in embedded vorm op eigen 

website of weblog kan worden opgenomen. 

Het afspelen van een filmpje stopt op het moment dat een vraag verschijnt. Na een klik op het 

gekozen antwoord en de bevestiging van de keuze verschijnt er feedback en is te zien of het juiste 

antwoord is gekozen. Ook kun je als leerkracht een klas toevoegen. De leerlingen bekijken dan zelf 

het filmpje en beantwoorden ondertussen de vragen. Als leerkracht kun je dan zien welke leerling het 

filmpje heeft gezien en welke vragen hij goed of fout beantwoord is. Je kunt zelfs zien welk antwoord 

de leerling gegeven heeft.  

 

In de link hieronder is een voorbeeld te zien van zo’n filmpje met meerkeuzevragen. 

www.educanon.com/public/2977/8033 

 

Gebruiksaanwijzing:  

Als eerste die je een account aan te maken. Je krijgt 2 keuzes, namelijk als student of al teachter. Je 

kiest natuurlijk voor de leerkrachtpagina. Als je eenmaal ingelogd bent kun je beginnen met het 

maken van filmpjes.  

Bovenaan zie je een balk.  

 

Als je wil beginnen met bouwen klik je op build  

 

 

 

http://www.educanon.com/public/2977/8033


Als je daar op hebt geklikt krijg je deze pagina voor je.  

De stappen staan duidelijk aan gegeven. Als eerste moet je een titel geven voor je filmpje vervolgens 

vul je voor welke leeftijd het geschikt is , wat voor een filmpje het is science , techniek , lezen en als 

laatste geef je nog een specificatie aan van het gekozen thema van het filmpje. Als laatste voeg je 

een filmpje toe. Dit doe je door een Url toe te voegen van een youtube filmpje. Voor deze 

handleiding heb ik gekozen voor een prentenboek: Woeste Willem.  

 

Als alles goed is ingevoerd kun je beginnen 

met het toevoegen van vragen aan het 

filmpje. Om dit te doel klik je op de button 

build Question.  

 

 

 

Als je op die button hebt geklikt krijg je het scherm 

hiernaast. Je kunt in het grote vak bovenaan een vraag 

invoegen. Je kunt zelfs foto’s ect toevoegen door de 

werkbalken die bovenaan zijn weergegeven. Als je een 

vraag hebt ingevoerd moet je onderaan nog mogelijke 

antwoorden invoeren. Om meer mogelijkheden toe te 

voegen klik je op Add answer. Als laatste moet je nog 

een van de antwoorden aanklikken om aan te geven 

welk antwoord goed is. Als dat allemaal gelukt is klik je op save Question at … de tijd die er staat.  

Zo kun je weer verder en kun je zoveel vragen invoeren als je maar wilt.  

 

 

Als je op de balk bovenin op het stukje lessons klikt zie je , je zelfgemaakt filmpjes staan. Door op een 

van de filmpjes te klikken kun je deze opnieuw aanpassen.  Ook kun je de lessen zo delen met andere 

studenten. Hiervoor is het wel nodig dat de studenten zich hebben ingeschreven bij educanon. Als 

leerkracht moet je dan eerste de leerlingen toevoegen om de lessen te kunnen delen. Om ze te delen 

klik je op share en embed.  

 



 

Om studenten toe te voegen volg je deze stappen. Je klikt boven op de balk om je eigen account. Je 

krijgt dan je gegevens te zien en onder je gegeven staat my students.  

 

 

Hier voeg je alle studenten toe zo kun je de leerlingen toevoegen en vervolgens kun je het filmpje 

met vragen ook delen.  

 

 

Verder kun je ook nog verschillende groepen aanmaken dit doe je door op het kopje Assign te 

klikken. Hier kun je aangeven welke groepen je wilt maken met welke studenten daarin.  

 

Om vervolgens in te kunnen zien wat de leerlingen hebben gedaan met de vragen klik je op monitor 

boven in de balk. Je moet dan aangeven van welke groep je de resultaten wilt zien en van welke klas. 

Hieronder heb ik nog geen reacties maar je ziet dat er dan een lijst zou ontstaan met daarin de 

gegevens van de leerlingen.  

 

 

 

 

In de afbeelding. hierboven is te zien hoe het eruit kan zien als leerlingen de vragen hebben 

beantwoord. De leerkracht krijgt hierdoor inzicht over de antwoorden die gegeven zijn.  

 

 



 

Andere gebruiksaanwijzingen:  

In deze link is een filmpje (Engelstalig) te vinden waarin alles kort word uitgelegd. 

http://www.youtube.com/watch?v=UqkODgIdLpI&feature=player_embedded 

http://www.educanon.com/tutorial Op de site zelf staat alles ook duidelijk uitgelegd. Dit is helaas in 

het Engels. Maar mocht je er even niet uitkomen dan kun je hier veel informatie vinden.  

 

Lessuggesties:  

Groep 1-2 :  

- Prentenboek: In veel kleuterklassen word er met regelmaat een prentenboek 

voorgelezen. Tijdens het voorlezen stelt een leerkracht vaak vragen over het boek. 

Nu zijn er ook veel digitale prentenboeken beschikbaar. De leerkracht leest zelf het 

prentenboek dan niet voor maar in het filmpje wordt dat gedaan door iemand. Het is 

dan lastiger om vragen tussendoor te stellen. Je moet een filmpje dan stilzetten en 

vervolgens weer aanzetten. Met deze tool kun je een prentenboek aanzetten en 

leerlingen gezamenlijk laten bepalen wat het antwoord moet zijn. Het prentenboek 

stopt vanzelf om de vraag te laten zien en gaat pas door als de vraag beantwoord is. 

Zo houdt je het prentenboek erg interactief en leerlingen praten over het boek.  

- Thema filmpjes: Je zou met bijv. het thema lente een filmpje kunnen laten zien. 

Onder het filmpje zou je dan ook vragen kunnen zetten die te maken hebben met de 

doelen die je vooraf gesteld hebt.  

 

- Vanaf groep  t/m 8 :  

Het (prenten)boek en het themafilmpje kan natuurlijk voor alle groepen gebruikt worden. 

Hieronder zijn extra mogelijkheden.  

Het is ook mogelijk om stukjes tekst of zelfs plaatjes tussen de filmpjes te zetten. Die heeft 

als mogelijkheden dat er extra informatie verschaft kan worden bij de filmpjes. Hierdoor zal 

het filmpje beter aansluiten op de stof uit de methode.  

 

Ook kunnen kinderen tijdens hun spreekbeurt deze tool zelf gebruiken.  Als kinderen een filmpje 

hebben dat niet geheel aansluit kunnen ze dit aanvullen met eigen informatie.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UqkODgIdLpI&feature=player_embedded
http://www.educanon.com/tutorial

