
 

 

 

KORTE HANDLEIDING QUIZ 
Enkele belangrijke afspraken  



 

www.groenekring.be 

  www.facebook.com/groenekringnationaal 

  @GroeneKring  

Wat?  

Tool om digitale quiz te maken!  
www.onlinequizcreator.com  

Voor wie?  
ALLE gewesten die een online quiz willen organiseren.  

Aan de slag: 

Login gegevens: 
E-mailadres: info@groenekring.be  

Wachtwoord: GroeneKringQu!zt2020! 

Kort stappenplan 

• Kies links op je scherm Quizzen 
• Klik rechts op je scherm + Nieuwe Quiz 
• Geef je quiz de naam van je gewest vb Groene Kring 

Roeselare 
• Klik opnieuw op + nieuwe quiz (nu verschijnt URL, 

deze kan je delen met andere om samen eraan te 
werken)  

• Kilk op nieuwe vraag … en start met toevoegen van 
vragen.  

Instellingen  
Na het aanmaken van een nieuwe vraag kom je terug op 
het hoofd menu van je quiz. 

Ben je klaar met vragen maken: 

• Klik links op instellingen 
• Op dit tap-blad kan je enkele instellingen 

aanpassen…. Begint tekst, tijd, zien de deelnemers 
het juiste antwoord, …  

 

Vragen klaar – Instellingen check  klik op 
OPSLAAN 
Daarna kan je nog een aantal geavanceerde instellingen 
aanpassen indien gewenst.  

De quiz publiceren EN spelen 
• Klik op tabblad publiceren  

• Kopieer de link en deel en plak via Messenger, 
whatsapp, … of organiseer een avond en deel via 
teams of zoom.  

Tip: Je quiz blijft opgeslagen in dit programma dus je 
kan hem telkens terug vinden.  

Leuke extraatjes …  

Lay out & stijl 
Klik je links op lay out & stijl dan kan je de kleuren 
aanpassen, je gewestlogo toevoegen, …  

Tip: je vindt jullie gewestlogo op CLICK. 

Resultaten 

• Klik op het tabblad resultaten en bekijk de resultaten 
van je quiz.  

Gebruiksbeheer 

• Geef hier in wat de deelnemers moeten invullen 
wanneer ze deelnemen aan de quiz.  

• Let op: als je enkel de gebruikersnaam laat invullen 
kunnen de deelnemers de quiz meermaals invullen 

TIP: vergeet niet op OPSLAAN te klikken.  

Online quizavond met …  
TEAMS:  

https://www.microsoft.com/nl-be/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software  

ZOOM: 

https://zoom.us/  

 

Meer info?  
Hier vind je  de uitbereide handleiding: 

https://assets.groenekring.be/files/2020-
11/20201119_handleiding_voor_gewesten_voor_online_
quiz.pdf   
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