
 

 

Gebruiksvriendelijkheid:  

De grafiektool is een tool waarmee je grafieken kunt maken. Het is 

een Nederlandstalige tool waardoor kinderen er gemakkelijk mee 

vooruit kunnen. De tool is geheel gratis en je kunt ook zonder account al erg veel met deze tool. De 

tool wijst eigenlijk voor zich. Je drukt op de grote knop start met ontwerpen. Vanaf dan wijst de tool 

eigenlijk voor zich. De icoontjes die gebruikt worden zijn allemaal erg duidelijk en hier hoeft verder 

geen uitleg over gegeven te worden. Het is verrijkend voor het onderwijs tijdens bijvoorbeeld 

rekenen. Kinderen moeten vaak dingen af lezen uit grafieken en tabellen voor je instructie kun je nu 

een eigen grafiek maken en kinderen hier informatie uit laten halen die aanspreekt omdat je een 

onderwerp kunt kiezen dat speelt bij de kinderen. Kinderen kunnen ook zelf met deze tool aan de 

slag. Ook hier is de tool verrijkend want kinderen kunnen zelf een grafiek maken. Ze krijgen gegevens 

en moeten met die gegevens een grafiek maken. Nu wordt dat vaak gedaan door tekenen maar het 

kan nu dus ook online. Als je de grafiek gemaakt heb kun je deze opslaan om het later te bewerken. 

Om dit te kunnen doen heb je wel een account nodig. Heb je geen account dan kun je de grafiek wel 

opslaan op je computer en zelf doormailen naar andere. Dit zou in het onderwijs kunnen worden 

toegepast. Als leerlingen hun grafiek hebben gemaakt sturen ze die naar de leerkracht om te laten 

zien wat ze gedaan hebben. Kinderen vanaf groep 5 kunnen hier zelfstandig mee aan de slag.  

Gebruiksaanwijzing:  

Deze gebruiksaanwijzing is  gemaakt zonder dat er ingelogd is via een account.  

 

Stap 1:  

Op de startpagina vind je deze grote knop. Door hier op de 

drukken kun je beginnen met het maken van je grafiek.  

 

 

Stap 2:  

De tool geeft de mogelijkheid om verschillende soorten grafieken te maken. Hieronder zie je de 

keuze. Als je een keuze maakt klik je op het icoontje. Je selecteert dan eigenlijk de soort grafiek. 

Vervolgens scrol je naar beneden om de gegevens van de grafiek in te voeren.  

 

  

 



 

 

Voor deze handleiding heb ik gekozen voor een lijngrafiek.  

 

Stap 3:  

Je geeft de gegevens in. De eerste stap is om de precieze vorm aan te geven. Vervolgens ga je kijken 

in welke stijl je de grafiek wilt laten zien , met welke kleuren ect.  Als je alles hebt ingevoerd klik je op 

volgende.  

 

 

 

 

 

 

Stap 4:  

Nu kun je alle gegevens gaan invoeren. De titel 

van de tabel. De 2 variabelen en vervolgens 

voer je onderin alle gegevens in. Je kunt 

aangeven hoeveel items je hebt en je zou ook 

nog 2 of meerdere groepen kunnen maken. 

Bijvoorbeeld jaartallen dan krijg je 3 

verschillende jaartallen met gegevens in 1 

tabel.  

 

 

 Stap 5:  

Er zijn nog mogelijkheden om je lay-out te 

veranderen. Je kunt kiezen wat er op de 

voorgrond en op de achtergrond te zien is. Hoe 

de assen te zien zijn en je kunt de kleur en het 

lettertype van de tekst nog aanpassen.  

 



 

stap 6:  

De grafiek is klaar. Als je merkt dat je 

iets verkeerd hebt gedaan of je vindt 

het toch niet goed zo kun je met de 

knop terug altijd nog dingen wijzigen.  

 

 

 

 

Stap 7:  

Dit is de laatste pagina. Je kunt de grafiek op verschillende manieren opslaan en delen met andere. 

Voor de tweede kolom “bewaar je data en grafiek online “ heb je een gratis account nodig. De laatste 

onderdelen van deze kolom kun je ook gebruiken om je data te delen. Hiervoor heb je geen gratis 

account nodig.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lessuggesties groep 5 t/m 8:  

De grafiektool kan duidelijk ingezet worden bij rekenlessen. Vanaf groep 5 word er gekeken naar 

verschillende grafieken ect. Kinderen moeten deze in de latere leeftijdsgroepen ook zelf kunnen 

maken. Via deze tool kunnen kinderen gemakkelijk een mooie en strakke grafiek maken.  

 

Voordelen van het inzetten in het onderwijs + lessuggesties.  

http://www.leraar24.nl/video/2495 In dit filmpje wordt in 5 minuten tijd uitgelegd waarom tabellen 

en grafieken zo belangrijk zijn voor kinderen. Ook geven ze daarna verschillende voorbeelden van 

lesactiviteiten.  

Lessenreeks waarin grafieken en tabellen samen worden gebracht met taalonderwijs  

In deze link is een mooi voorbeeld te vinden hoe je taalonderwijs samen kunt brengen met grafieken 

en tabellen. 

http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/producten/00005/00007/00004/Grafieken.DH.web.pdf/ 
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