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LOB les: Oriënteren op opleidingen 
met behulp van Padlet 

 
 
Algemene informatie 
 
Dit is een van de delen van lessen over open dagen waarin gewerkt wordt met Padlet. 
 
Tijdens deze les ontdekken leerlingen welke beroepen er in de samenleving zijn en welke 
opleidingen ze kunnen doen voor die beroepen. waar vervolgopleidingen worden 
aangeboden. Naast het werken met Padlet werken de leerlingen samen, en leren ze elkaar 
beter kennen. Het overzicht dat ze met elkaar creëren biedt inzicht in welke leerlingen welke 
interesses hebben en hoe ze dit kunnen waarderen. Als docent geef jij daar leiding aan. 
 
Inhoudelijk 
Tijdens deze activiteit kunnen de leerlingen met behulp van kaders meer duidelijkheid en 
structuur geven aan de vervolgopleidingen op mbo niveau. 
 
Doelgroep 
VMBO leerlingen leerjaar 3 en 4 
 
Doel 
De leerlingen kunnen aangeven welke beroepen zich in de maatschappij bevinden. 
De leerlingen kunnen vertellen welke opleidingen er zijn met betrekking tot het mbo. 
 
Nodig 
Computers / laptops / telefoons, internetverbinding, digibord / laptop met projector, Padlet 
 
Tijdsindicatie 
Een heel lesuur (50 minuten) 
 
In stappen gaat het om het volgende 
 

1. Laad vooraf aan de les MBO stad: https://www.kiesmbo.nl/mbo-stad. Zorg ervoor dat 
het donker is, zodat de aandacht van de leerlingen gelijk naar het bord gaat.  

2. Begin de les met het onderwerp: Open dagen. Vertel dat in de samenleving allerlei 
beroepen worden uitgevoerd waar je een mbo diploma voor nodig hebt, en dat ze zich 
deze les gaan oriënteren op mbo opleidingen die hen aanspreekt. Vertel ook dat ze 
zich de volgende les gaan richten op de open dagen en het voorbereiden hierop. 

3. Vraag klassikaal aan een aantal leerlingen welke beroepen of opleidingen ze 
herkennen in de stad. 

4. Laat de leerlingen in tweetallen zoveel mogelijk beroepen noteren die ze herkennen in 
de stad.  

5. Laat de leerlingen op internet alle opleidingen opzoeken. Open ondertussen Padlet. 
Zie hieronder voor een uitleg. 

6. Laat de leerlingen alle opleidingen die ze zijn tegengekomen invoeren in Padlet. Laat 
ze dit op de volgende manier doen: 
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✓ Noteer in de titel je naam 
✓ Noteer daaronder de opleiding en de school die je gevonden hebt 
✓ Noteer bij ‘links’ de directe link naar de website van die opleiding, zodat je het 

terug kunt vinden. 
 

7. Doordat alle leerlingen gezamenlijk de padlet invullen ontstaat er een verzameling aan 
opleidingen waar de leerlingen naar kunnen kijken. 

8. Bespreek het overzicht met de leerlingen: Noem een aantal opleidingen die de 
leerlingen gevonden hebben. Vraag wie een bepaalde opleiding heeft toegevoegd, wat 
de hem / haar aanspreekt aan die opleiding en wie die opleiding nog meer aanspreekt.  

9. Benadruk altijd dat iedere leerling zijn eigen interesses heeft, dat het kan dat meerdere 
leerlingen geïnteresseerd zijn maar dat dit niet zo hoeft te zijn. 

10. Geef aan waar de leerlingen het overzicht kunnen vinden als ze hier nog eens naar 
willen kijken. 
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Padlet 
 
Padlet is een online tool, net als bijvoorbeeld Kahoot! of Mentimeter. Met Padlet kun je 
samen met de leerlingen een overzicht van ideeën, vragen, meningen of andere uitingen 
creëren. Een voorwaarde voor het klassikaal maken van zo’n overzicht is dat de leerlingen 
serieus omgaan met de input. Geef daarom een aantal regels mee voor het gebruik van Padlet. 
Voorbeelden zijn: 

• Gebruik altijd je eigen voornaam voor jouw input 
• Houd je aan de opdracht, dus post alleen iets wat hoort bij de opdracht. 

 
Hoe gebruik je Padlet? Hieronder wordt het in stappen weergegeven. 
 

1. Maak een account aan. Je komt gelijk uit op het dashboard. 
2. Klik helemaal rechtsboven op het icoontje: accounts. Klik op profiel en vul je naam, e-

mailadres en je gebruikersnaam aan. Verander de taal naar Nederlands en vink aan dat 
je docent bent. Klik op bijwerken. Klik daarna linksboven op het pijltje naar links.  

3. Klik helemaal rechtsboven op het icoontje: accounts. Klik op start.  
4. Klik op Maak een schermafbeelding.  
5. Nu kun je kiezen uit een aantal opties, bijvoorbeeld Muur, Stream of Rooster. Het laat 

zien hoe de posts op het overzicht worden geplaatst. Bij Muur worden de posts onder 
elkaar en naast elkaar geplaatst. Bij Stream zie je alle posts onder elkaar en zul je 
moeten scrollen om alle posts te kunnen zien. Bij Rooster worden alle posts 
overzichtelijk weergegeven. Kies dat gene wat voor jou en je leerlingen het meest 
overzichtelijk is, en wat het lesdoel het beste bereikt. Voor dit stappenplan gaan we 
verder met Rooster. 

6. Rechts zie je een menu dat je verder kunt invullen. Vul bij Titel een titel in en bij 
omschrijving een korte omschrijving van de opdracht. 

7. Bij adres zie je clipboard staan: dit is het laatste deel van het webadres waar de 
leerlingen naartoe gaan. Bijvoorbeeld: www.padlet.com/mapout/opendagen. Om aan 
het eind ‘opendagen’ in te kunnen vullen, vul je dus bij clipboard opendagen in. 

8. Kies bij appearence en posten de opties die je wil. Kies bijvoorbeeld bij bijdrageof je 
boven elke post de naam van de desbetreffende leerling wil laten verschijnen. 

9. Bij content filtering kun je aangeven in hoeverre je de posts kunt controleren: het 
checken voordat een leerling iets post en het filteren van ongewenste posts. 

10. Klik op volgende, je padlet is nu klaar voor gebruik! Klik rechtsboven eens op de 
menu’s. Hier zie je wat je in je profiel en je padlets kunt veranderen. Bijvoorbeeld: 

 
✓ Je kunt de padlet pagina opnieuw maken 
✓ Je kunt de padlet pagina delen (zie hieronder) 
✓ Je kunt de padlet paginaaanpassen 
✓ Je kunt verdere aanpassingen doen bij padlet zelf en je account. 
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Padlet delen 
 

1. Klik in padlet rechtsboven op delen. 
2. Je kunt de privacy instellingen wijzigen bij change privacy. Kies de instellingen die je 

hiervoor wil. Let op: dit heeft gevolgen voor hoe de leerlingen bij de webpagina 
kunnen komen.  
 

3. Bij visitor permissions kun je de rechten van de leerlingen wijzigen. 
4. Klik op opslaan. 
5. De padlet pagina is nu klaar voor gebruik! Deel hem met je leerlingen en start je les! 
6. Aan het eind kun je teruggaan naar delen. Je kunt het overzicht bewaren, bijvoorbeeld 

als afbeelding of pdf bestand. Zorg ervoor dat iedere leerling dit bestand heeft. 
 
Video’s 
 
Wil je meer uitleg over Padlet? Hieronder staan twee webpagina’s waar je naar kunt kijken 
voor extra uitleg. De lay-out van Padlet is echter niet meer hetzelfde als met de uitleg 
hierboven. 
 

 
In het Nederlands: 

https://www.youtube.com/watch?v=kwVvQx94P2A 
 
 

 
 

In het Engels: 
https://www.youtube.com/watch?v=j0jcxg26onM 
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