
DE 
VERENIGINGSQUIZ

WAT LEUK DAT JOUW VERENIGING AAN DE SLAG GAAT MET DE 
VERENIGINGSQUIZ! IN DIT DOCUMENT VIND JE MEER INFORMATIE 

OVER DE QUIZ ZELF EN HOE JE HEM KUNT UITZETTEN.

DE QUIZ
Je speelt de quiz via ‘Kahoot’, een interactief programma. Onze verenigingsondersteuner heeft al een verenigingsquiz 
voor je klaar gezet die je als vereniging kunt gebruiken. Als vereniging maak je een account aan en kopieer je de quiz 

om jullie eigen verenigingsquiz te organiseren. Je kunt zelf vragen toevoegen of weghalen. 

TIP VAN ONZE VERENIGINGSONDERSTEUNER 
Je kunt er voor kiezen om je quiz in een bepaald thema te organiseren, zoals carnaval. Hoewel er officieel geen 

carnaval wordt gevierd, kun je je leden met deze quiz toch het carnavalsgevoel geven door vragen over de lokale 
carnavalsvieringen op de club of in het dorp toe te voegen. Voel je vrij om zo creatief te zijn als je wilt!
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Stap 1: Ga naar: www.kahoot.com.

Stap 2: Klik op de groene ‘Sign up’ button rechtsboven. 

Stap 3: Kies hier de optie Teacher.

Stap 4: Kies hier de optie school.

Stap 5: Vul hier je emailadres en een wachtwoord in.

Stap 6: Kies hier voor de optie ‘Continue for free’.

1. Handleiding Kahoot 

Kahoot is één van de meest toegankelijke (en leuke) quiz platforms. In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe 
je middels Kahoot een quiz organiseert binnen je vereniging of binnen je team. Van het aanmaken van een account tot 
het uitzetten van de quiz. 

DEEL 1: EEN KAHOOT ACCOUNT AANMAKEN
Om een quiz te organiseren met Kahoot is het verplicht om een account aan te maken. De deelnemers van de quiz 
hebben geen account nodig om deel te nemen. 

https://kahoot.com/


Stap 1: Ga naar ‘Discover’ en zoek hier op: 
Verenigingsquiz 2021. Onderstaande quiz komt naar 
voren, selecteer deze quiz. We hebben een quiz gevuld 
met een aantal leuke sportieve vragen. Deze quiz 
bestaat uit 20 vragen. Je kunt zelf vragen toevoegen of 
verwijderen. In de volgende stappen lees je hoe je dit 
kunt doen.

Stap 2: De quiz aanpassen naar je eigen voorkeuren. 
Selecteer de optie ‘Edit’, hiermee heb je de mogelijkheid 
om de bestaande quiz aan te passen.

Om de quiz aan te passen moet je deze dupliceren, dit 
doe je door op de optie ‘Duplicate’ te klikken.

De quiz staat nu op je eigen Kahoot account klaar om 
hem naar wens aan te passen. Zo kun je de naam 
van de quiz wijzigen en je kunt vragen toevoegen of 
eventueel verwijderen. Met de optie ‘Add question’ voeg 
je gemakkelijk je eigen vragen toe. Je hebt twee keuzes 
bij het toevoegen van eigen vragen. Je kunt kiezen voor 
meerkeuzevragen en voor ‘waar / niet waar’-vragen. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om je quiz uit een mix van 
meerkeuze- en ‘waar / niet waar’-vragen te laten bestaan. 
Om vragen te verwijderen, klik je op het prullenbakje dat 
aan de linkerzijde van het scherm naast de vraag staat.

Tip: Het is natuurlijk leuk om jullie quiz eigen te maken. 
Voeg foto’s, video’s en leuke en ludieke vragen over jullie 
eigen vereniging toe.

DEEL 2: ONTWERP JULLIE EIGEN VERENIGINGSQUIZ! 
Nu je account is aangemaakt, kun je aan de slag met het uitzetten van jullie verenigingsquiz. Wij hebben een voorzet 
gedaan: een kant en klare quiz die jullie kunnen gebruiken. 



WAT MOET JE DOEN?
1. Heb jij zelf Microsoft Teams of ken je iemand binnen 
 de vereniging die dit programma heeft?* Plan dan 
 met dát account een vergadering of bijeenkomst in.
 - klik in de balk aan de linkerkant op ‘Agenda’ 

 - klik vervolgens rechtsboven op ‘Nieuwe 
  vergadering’ 
 

 
 - vul een titel in 
 - vul bij vereiste deelnemers jouw eigen 
  e-mailadres in
 - kies een datum en tijdstip
 - klik op opslaan 

* Heb of ken je niemand met een account? Lees hier   
 hoe je eenvoudig een account aanmaakt.

2. De bijeenkomst is nu ingepland. Omdat je bij ‘Vereiste 
 deelnemers’ jouw eigen e-mailadres hebt ingevuld, 
 ontvang je nu als het goed is een mail met een link. 
 Zie hieronder:

3. Deze link kun je kopiëren en plakken in de mail die je 
 richting je leden wil sturen. Ook kun je de link op jullie 
 website of andere media-kanalen zetten. Leden 
 kunnen gemakkelijk deelnemen aan de bijeenkomst, 
 door op de link te klikken.

4. Op het moment dat jullie de quiz gaan spelen, 
 is het belangrijk dat de organisator (diegene die ‘de 
 vergadering’ heeft aangemaakt), via zijn/haar account 
 aanwezig is. 

5. Open via de link de vergadering en laat mensen toe. 

6. Het is handig dat iedereen stil is op het afgesproken 
 tijdstip, zodat je als organisator iedereen kan 
 verwelkomen. Met een grote groep kan het nogal 
 een uitdaging zijn om iedereen stil te krijgen. Het 
 handige aan Microsoft Teams is dat je de microfoon 
 van deelnemers uit kan zetten. Dit doe je op 
 deze manier: Lees hier

7. Na de opening kan de degene die de Kahoot Quiz 
 heeft gemaakt zijn/haar beeldscherm delen. Dit doe 
 je door te klikken op Share content.       Dit icoon kun 
 je bovenin het scherm vinden. Klik vervolgens ‘Op 
 screen 1’. Wanneer je namelijk ‘Screen 1’ aanklikt, kan 
 iedereen zien wat jij op dat moment in beeld hebt op 
 jouw laptop. 

8. Laat iedereen met zijn/haar telefoon deelnemen aan 
 de quiz. Veel plezier! 

9. Is de quiz klaar? Stop dan met het delen van je 
 beeldscherm door weer op Share content   
  te klikken. Is de rode lijn rondom je beeldscherm 
 weg? Dan ziet iedereen elkaar weer en kan niemand 
 jouw scherm meer zien. 

2. Handleiding Teams

MICROSOFT TEAMS INZETTEN OM DIGITAAL SAMEN TE KOMEN EN DE QUIZ TE SPELEN
Super tof! De quiz is in elkaar gezet. Nu nog zorgen dat de quiz ook digitaal met jullie leden gespeeld kan worden. Dit 
kunnen jullie doen via het programma Microsoft Teams. Voordeel van Microsoft Teams is dat de deelnemers van de quiz 
geen account nodig hebben en niet hoeven in te loggen. De organisator moet daarentegen wel een account hebben. 

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/gratis-aanmelden-voor-microsoft-teams-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1
https://kbworks.nl/microsoftteams/hoe-kan-ik-iedereen-op-stil-zetten-tijdens-een-vergadering-in-microsoft-teams/


3. Promotiemateriaal

1. VOORBEELDBERICHT FACEBOOK VOOR VERENIGINGEN

Doe mee aan de naam vereniging verenigingsquiz! 

We organiseren een quiz voor al onze leden. Om de gezelligheid en het competitie-element terug te brengen, dagen 
we jullie uit mee te doen aan de quiz. Ben jij in voor een leuke avond? Doe dan mee! Nog leuker om met je hele team te 
strijden om de winst‼️

Volg deze link voor de Teams-meeting: [Teams link toevoegen]

Klik hier* voor meer informatie. 
* Hier verwijzing naar website pagina vereniging 

2. MAILING VERENIGING AAN LEDEN

Beste leden, 

Om de gezelligheid, saamhorigheid en het competitie-element terug naar onze club te brengen, organiseren wij een 
online verenigingsquiz. Een quiz om jouw kennis eens flink op de proef te stellen. Daag jezelf en (nog leuker) jouw team 
uit tijdens deze quiz. Zorg zelf voor een hapje en een drankje, wij zorgen voor de rest! 

We verzekeren jullie van een interactieve, maar vooral gezellige quizavond. Doe jij ook mee? Deze quizavond vind plaats 
op datum en tijd. Middels deze link krijg je toegang tot de online omgeving: [Teams link toevoegen]

Doe jij ook mee? We zien jou graag op datum en tijd! 

Namens de activiteitencommissie/het bestuur

3. TEKST VOOR OP WEBSITE VAN VERENIGING

Doe mee aan de naam vereniging verenigingsquiz! 

Om de gezelligheid, saamhorigheid en het competitie-element terug naar onze club te brengen, organiseren wij een 
online verenigingsquiz. Een quiz om jouw kennis eens flink op de proef te stellen. Daag jezelf en (nog leuker) jouw team 
uit tijdens deze quiz. Zorg zelf voor een hapje en een drankje, wij zorgen voor de rest! 

We verzekeren jullie van een interactieve, maar vooral gezellige quizavond. Doe jij ook mee? Deze quizavond vindt plaats 
op datum en tijd. Middels deze link krijg je toegang tot de online omgeving: [Teams link toevoegen]

Doe jij ook mee? We zien jou graag op datum en tijd! 



4. Speel de quiz

Nu de quiz klaar staat, is het tijd om hem te publiceren en te delen met jullie leden. Onder het kopje ‘My Kahoots’ vind je 
jullie quiz terug. 

DE QUIZ ‘LIVE’ AANBIEDEN
Binnen Kahoot zijn er twee manieren om een quiz aan te 
bieden. Wij hebben de voorkeur voor de ‘live’ versie. Op 
deze manier creëer je interactie binnen je vereniging of 
binnen een team. Het is hiervoor wel zaak om middels 
een live videoverbinding te werken. In de handleiding 
over Teams lees je hoe je dit organiseert. 

Stap 1: Klik op de groene Play button om de quiz 
te starten.

Stap 2: Kies de optie ‘Teach’ en vervolgens de 
optie ‘Classic’.

Stap 3: De deelnemers gaan op hun telefoon of tablet 
naar www.kahoot.it en voeren de ‘Game PIN’ in die op 
het scherm verschijnt.

Stap 4: Zodra alle deelnemers zijn toegevoegd, drukt 
de organisator op ‘Start’. De quiz start nu.

Stap 5: De deelnemers gebruiken hun mobiele 
telefoon als ‘stemkastje’ en gebruiken hun laptop, 
computer of tablet om de vragen te zien.

‘‘ Maak een foto of een screenshot tijdens de quiz en deel het via social 

media met de hashtag #VitaalVerenigenquiz. Zo kunnen wij alle foto’s 

terugzien. Mail of app ons als je de quiz binnen jullie vereniging uitzet! ’’


