
 

 

 
Padlet: Een digitaal prikbord 

Rinka van Zundert over haar ervaringen 

Door Anne de Bruijn 

In de vorige blog interviewde ik Tamara Schoof-Beelen die in haar lessen gebruik gemaakt 

heeft van Wiki. In deze blog praat ik met dr. Rinka van Zundert over Padlet, een tool die zij 

in haar onderwijs regelmatig terug laat komen.  

 

 ‘Ik ben gepromoveerd aan de Radboud 

Universiteit in de richting Pedagogische 

Wetenschappen. Daarna ben ik 3 jaar aan de 

universiteit blijven werken. Sinds 2013 

begeleid ik scholen bij het implementeren 

van Leer & Veerkracht, een integrale aanpak 

om het welbevinden van leerlingen en 

schoolteams te bevorderen. Daarnaast geef 

ik les in positieve psychologie, onder andere 

bij het Radboud Centrum Sociale 

Wetenschappen (RadboudCSW). ‘ zo vertelt 

Rinka wanneer ik haar naar haar 

achtergrond vraag. 

Via het RadboudCSW is Rinka ook in 

aanraking gekomen met Padlet. ‘Ik weet van 

Padlet  via Lonneke Luycks. Die heeft mij 

ooit een pagina gegeven met allerlei tools 

die ik kon gebruiken voor de 

schoolpsychologen-opleiding. Ik heb toen 

Padlet uitgeprobeerd en ik gebruik het 

sindsdien bij elke training of cursus die ik 

geef.’ 

U vraagt zich nu vast af: wat is Padlet 

eigenlijk? ‘Padlet is een digitaal prikbord 

waarop je van alles kunt plaatsen. Links, 

foto’s, PDFs, video’s, krabbels. Mensen 

kunnen hun mening geven, aantekeningen 

erop zetten, enzovoort. Ik zet er meestal ook 

foto’s op van de groep die bezig is en ik post 

graag (foto’s met) quotes. Padlet is wat dat 

betreft ideaal in te zetten binnen de 

positieve psychologie. Mijn vakgebied heeft 

er vaak mooie thema’s voor.’ Ter illustratie 

heeft Rinka een voorbeeld Padlet 

beschikbaar gesteld. Deze vindt u op de 

volgende pagina. 

Ervaringen 

Inmiddels werkt Rinka meer dan een jaar 

met Padlet, en kan ze dus wat meer 

vertellen over de goede en slechte punten 

van de app. ‘Ik denk niet per se dat mensen 

veel meer of minder leren, maar het is 

vooral leuker. Ze kunnen later op een 

prikbord teruggrijpen, zo kunnen ze 

nagenieten. Deze sfeer-impressie achteraf 

doet heel veel.’  

Rinka ervaart die opbrengsten niet alleen bij 

haar studenten, maar haalt er ook zelf veel 

uit. ‘Het maakt voor mijzelf ook heel veel 

verschil, omdat een Padlet heel veel plezier 

geeft. Ik kan het  aan anderen laten zien en 

met anderen delen, dat vind ik heel mooi.’ 

 

‘Ik kan Padlet aan anderen laten 

zien en met anderen delen, dat 

vind ik heel mooi’ 

 

Rinka geeft een voorbeeldje van hoe ze 

Padlet in gezet heeft bij een cursus positieve 

psychologie die ze gegeven heeft tijdens de 

summer school van de Radboud 

Universiteit. ‘Ik gaf mensen bijvoorbeeld de 

opdracht om op grote vellen papier te 



 

 

schrijven waar ze dankbaar voor waren in 

hun leven. Vervolgens maak ik hier een foto 

van en zet ik die op de Padlet. Op deze 

manier is het niet iets tijdelijks, maar 

kunnen mensen het steeds terug zien.’ 

Ik ben wel benieuwd wat cursisten en 

anderen ervan vinden dat Rinka actief 

gebruik maakt van Padlet. ‘Heel veel 

mensen vinden het in eerste instantie een 

beetje gek, maar uiteindelijk krijg ik veel 

positieve reacties. Mensen vinden het leuk, 

en mooi. Ik hoor veel van mensen dat ze het 

niet alleen tijdens, maar ook na de cursus 

een mooie werkvorm vinden. Mensen geven 

aan dat ze regelmatig teruggaan naar de 

Padlet om te kijken wat we besproken 

hebben en om er op deze manier van na te 

genieten.’ 

 

Tips 

Rinka is erg enthousiast over Padlet. ‘Het is 

heel leuk. Ik ben al sinds ik er mee werk heel 

enthousiast en kan het iedereen aanraden!’ 

Ze geeft daarbij nog wat tips voor docenten 

die met Padlet aan de slag willen. ‘Ik leg 

vantevoren altijd even aan de groep uit hoe 

Padlet werkt en wat je ermee kunt. Ook al is 

het simpel, heel veel mensen denken al snel: 

oh, maar hoe moet dat dan? Ik weet het niet 

hoor. Dat is logisch. Daarom neem ik in het 

begin van de training Padlet met ze door 

 met behulp van een voorbeeldje. Met die 

introductie laat ik ze altijd direct een foto 

nemen en op de Padlet zetten. Zo zien ze 

hoe het werkt en hoe leuk het is.’  

Ze geeft daarbij ook nog een tweede tip: ‘Het 

helpt natuurlijk ook goed als je zelf 

regelmatig dingen op de Padlet zet.’ 

 

‘Ik ben al sinds ik met Padlet werk 

enthousiast en kan het iedereen 

aanraden!’  

 

Nadelen 

Wanneer ik haar vraag naar de nadelen van 

Padlet of dingen die volgens haar nog beter 

kunnen, moet ze even nadenken. ‘Het lukt 

niet iedereen om meteen op de Padlet te 

komen. Soms lukt dat niet, dat ligt dan 

misschien aan de browser die ze gebruiken, 

dat weet ik niet. Het is wel vervelend, zo is 

Padlet dus niet 100% betrouwbaar. Hopelijk 

wordt hier binnenkort iets aan gedaan.’  

Daarnaast vindt Rinka het uploaden van 

foto’s nogal onhandig. ‘Elke foto moet nu per 

stuk geupload worden. Ik had laatst 15 

foto’s, dan ben je wel even bezig. Die zou ik 

het liefst in 1x uploaden.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van een Padlet die ontstaan is tijdens een cursus. 



 

 

 

Een laatste punt dat ze noemt, is een 

positief, maar tegelijkertijd ook een negatief 

punt. ‘Ik krijg als aanmaker van de Padlet 

een berichtje als er iets nieuws opgezet 

wordt. Zo kan ik op afstand meekijken met 

wat scholen aan het doen zijn. Ook kan ik zo 

zien hoe actief scholen zijn. Andere 

deelnemers krijgen zulke alerts echter niet. 

Ze moeten dus zelf in de gaten houden of er 

nog iets nieuws op de pagina geplaatst is.  

Padlet is een start-up; ze zijn gelukkig nog 

bezig met het ontwikkelen van deze functie.’ 

Wordt vervolgd dus.  

Aan de makers van Padlet heeft Rinka nog 

een laatste tip: ‘Het zou mooi zijn als je zou 

kunnen reageren op posts van anderen, 

zoals dat bij Facebook kan.’ Padlet is dus 

nog volop in ontwikkeling, dus wie weet in 

de toekomst..  

Dat Padlet nog volop in ontwikkeling is 

blijkt ook wanneer Rinka vertelt over de 

nieuwste functies van Padlet. ‘Er is 

tegenwoordig ook een betaalde versie van 

Padlet. Deze is niet veel duurder (gelukkig), 

maar daarmee kan ik pagina’s ook 

beschermen met een wachtwoord. Dat 

wachtwoord geef ik door aan scholen of 

cursisten, waardoor alleen zij op de Padlet 

kunnen. Bij de gratis versie kan iedereen die 

de link heeft erbij, maar zo is de Padlet 

beschermd.’ 

 

 

Andere technieken  

Ik ben wel benieuwd of Rinka naast Padlet 

ook nog andere vernieuwende technieken 

gebruikt (heeft) in haar onderwijs. ‘Ik heb 

eerder Mentimeter gebruikt. Daarmee kun 

je tijdens colleges polls houden. Zo kunnen 

mensen stemmen en een mening geven.’ 

Rinka geeft aan dat ze Mentimeter vaak 

naast Padlet gebruikt. ‘Omdat op een Padlet 

alles blijft staan, kan het soms wat 

onoverzichtelijk worden. Dit is met name 

voor het geven van meningen onhandig, 

zeker als je met een grote zaal werkt. 

Daarom gebruik ik voor colleges graag een 

combinatie van deze twee.‘ 

En nu verder..? 

Als afsluiter vraag ik Rinka nog hoe ze nu 

verder zou willen gaan met haar onderwijs. 

Dat vind ze een lastige vraag die ze niet zo 

een-twee-drie kan beantwoorden. ‘Vanuit 

mezelf gesproken vind ik het wel fijn gaan 

nu. Ik denk dat het belangrijk is om veel te 

blijven wisselen met werkvormen. 

Daarnaast moeten mensen hun handen 

kunnen gebruiken en is het goed om ze af en 

toe te laten staan en bewegen.’ 

 

‘Ik denk dat het belangrijk is om veel 

te blijven wisselen met 

werkvormen.’ 

 

 

 

 

  

Over Rinka 

‘Mensen die meer vrijheid, 

bevlogenheid en geluk in hun leven 

willen ervaren reik ik handvatten om 

dat potentieel in zichzelf aan te boren 

en te gebruiken. Ik richt me hierbij 

met name op het onderwijs en de 

geestelijke gezondheidszorg.’ 

Zie: www.rinkavanzundert.nl 


