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2. WAT KAN JE DOEN MET JE QUIZ?  

2.1. Via welk platform kunnen we onze quiz organiseren?  

2.1.1. Via microsoft teams  
Heb je microsoft op je pc? Dan kan je teams gratis gebruiken!  

Waar vind ik deze? https://www.microsoft.com/nl-be/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software  

 

2.1.2. Zoom 
Opgelet: Enkel de eerste 40 minuten gratis, daarna is het betalend!  

Waar vind ik deze? https://zoom.us/  

2.1.3. Messenger  

2.1.4. Whatsapp  

3. HOE KUNNEN WE INLOGGEN?  

3.1. Stap 1 
Surf naar: www.onlinequizcreator.com 

Tip: Plan een vergadering in en stuur de inloglink door naar de mensen die ingeschreven zijn.  
 

3.2. Stap 2  
Je komt op volgend scherm terecht 

https://www.microsoft.com/nl-be/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://zoom.us/
http://www.onlinequizcreator.com/
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Klik vervolgens op Log in 

 
Geef volgende inloggegevens in en druk vervolgens op log in. 

E-mailadres: info@groenekring.be 

Wachtwoord: GroeneKringQu!zt2020! 

 

4. HOE KUNNEN WE VRAGEN MAKEN?  

4.1. Stap 1: onderdeel quiz 
Je komt op het algemeen scherm. Klik daar op Quizzen 

mailto:info@groenekring.be
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4.2. Quiz aanmaken  
Klik op: + Nieuwe quiz 

 
Geef de quiz een naam: Groene Kring + Gewest  



 
 6 

 
Druk vervolgens nog eens op + nieuwe quiz 

 
Je ziet alvast een quiz URL verschijnen. Deze kan je gebruiken om te delen met de andere bestuursleden en 
samen aan de quiz te werken. / deze kan je delen met de leden om hen in te loggen.  

Klik vervolgens op + nieuwe vraag: 
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Hier kan je de vragen van je quiz ingeven. 

Je kan kiezen uit een meerkeuze of een invulvraag.  

4.2.1. Meerkeuze vraag 
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Je dient telkens het correcte en de foute antwoorden in te geven als het gaat om een meerkeuze vraag. Je kan 
bij aantal goede antwoorden ook meerder goeie antwoorden aanduiden (bv. als je een vraag zou stellen als: 
wie waren de afgelopen 3 jaar de winnaars veldrijden bij de elite mannen).  Wanneer de quiz effectief gespeeld 
zal worden zullen het juist en de foute antwoorden door elkaar staan.  Je kan ook telkens een afbeelding van 
op je pc toevoegen om de vragen wat interactiever te maken.  

 
Klik telkens na het invoegen van een vraag op Save (= opslaan)  

Vervolgens kan je terug een nieuwe vraag toevoegen  
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4.2.2. Invulvraag 
Hier kan je een open vraag toevoegen zoals bijvoorbeeld: met welke activiteit kwam ons gewest in de media? 
Je vult als quizmaker het goede antwoord in. Vervolgens kan je het percentage kiezen hoeveel het antwoord 
van het goede antwoord mag afwijken. Dat kan handig zijn als je naar een naam vraag van een bepaald 
persoon. Je kan ook telkens een afbeelding van op je pc toevoegen om de vragen wat interactiever te maken.  
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Voorbeeld: 

 
Er staat ook onder het kadertje van het goede antwoord: Meerdere juiste antwoorden mogelijk. Plaats elk juist 
antwoord op een nieuwe regel. (zoals het voorbeeld hier). Je kan daarnaast dus nog aanduiden hoeveel het 
ingegeven antwoord van de deelnemer mag afwijken van het goede antwoord alsook of het antwoord 
hoofdlettergevoelig is of niet.  

Klik telkens na het invoegen van een vraag op Save (= opslaan)  

Vervolgens kan je terug een nieuwe vraag toevoegen  

4.3. Instellingen van de quiz 
Telkens na je een nieuwe vraag hebt aangemaakt kom je terug op het hoofdmenu onder het gedeelte quiz. Klik 
daar vervolgens na het maken van je quiz op instellingen. 



 
 11 

 
Je komt vervolgens op dit tabblad terecht: 
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Hier kan je vervolgens volgende zaken invoegen en aan/uit zetten aan de hand van een vinkje 

• Titel 
• Taal  
• Introductie: Dit is de tekst die deelnemers zien als zij op de startpagina van de quiz zijn. 
• Tekst voor de startknop: De tekst die we laten zien op de "start de quiz" knop 
• Tijd: De start-tijd voor de hele quiz in secondes. 
• Toon topscorelijst: Stel hier in of je een ranglijst wilt tonen. 
• Show rankings on quiz start page: Toon de ranking op de startpagina 
• Aantal deelnemers op het score bord : Stel in hoeveel mensen je op het scorebord wilt weergeven. 
• Het totaalaantal vragen weergeven: Wil je op de resultatenpagina weergeven hoe vaak een deelnemer het 

antwoord juist had? 
• Deelnemers zien het juiste antwoorden nadat zij een vraag beantwoorden 
 
Klik vervolgens op opslaan 
 
Vervolgens kan je nog een aantal zaken installen: 

4.3.1. Geavanceerd  
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Druk vervolgens op opslaan als je hier op deze pagina iets wenst te wijzigen. 

4.4. Layout en stijl 
Tip: Je vindt je groene kringgewest logo op Click!  
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Druk vervolgens op opslaan als je hier op deze pagina iets wenst te wijzigen. 

4.5. Resultaten 
Hier kan je de resultaten van de quiz bekijken en exporteren 

 
Na je een quiz hebt gespeeld kan je door terug op Quizzen te klikken naar jou quiz gaan. Daar zie je onderaan je 
aangemaakte quiz een aantal zaken verschijnen in kleine lettertjes. Door daar op ranking en statistieken te 
klikken kan je de resultaten van de gespeelde quiz zien en als je wenst deze delen.  

4.6. Gebruikersbeheer 
Hier vul je aan welke inloggegevens de deelnemers moeten invullen. Het makkelijkste hierbij is gebruikersnaam 
en email adres zodat ze de quiz maar 1 maal kunnen invullen (Let op: als je enkel de gebruikersnaam laat 
invullen kunnen de deelnemers de quiz meermaals invullen)  
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Druk vervolgens op opslaan als je hier op deze pagina iets wenst te wijzigen. 
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4.7. De quiz publiceren (delen met je leden) 
Hierbij gebruik je enkel optie 1! Je kan dan deze URL link kopiëren en delen in een mail, een whatsapp of een 
messenger groep.  

Wanneer we zien dat er hierin zaken worden aangepast zullen we de licentie onmiddellijk stop zetten!  

 

4.8. Speel de quiz!  

 

4.9. Waar vind ik mijn quiz terug?  
Je kan altijd terug op het icoontje quizzen op de linkerkant van het scherm klikken om zo terug naar je quiz te 
gaan. 
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