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EFFICIËNTER AAN DE SLAG 
ROND SPREEKVAARDIGHEID
Fons test de app ‘Flipgrid’ uit

Voor Fons testte JOSFIEN 
DEMEY de tool ‘Flipgrid’ uit. 
Ze geeft dit schooljaar Nederlands 
in de 2de graad aso. Op haar 
onderwijsblog Mijnspringuur.
be deelt ze nog meer lesideeën, 
inspirerend leesvoer, toffe tools, 
mislukte lessen, fantastische 
lessen, nieuwe inzichten … met 
al wie wil meedenken en groeien. 
Zo vliegt haar klasdeur wagenwijd 
open!

Over de auteur

Telkens als ik in mijn lessen Nederlands met video aan de slag wil, 
bots ik op ‘veel gedoe’. Hoe dat komt? Ik laat de leerlingen hun 
bestanden uploaden in een vak op Smartschool, wat vaak niet lukt 
omdat het bestand te groot is. Het kost mij dus al veel tijd om alles 
bijeen te krijgen. En dan heb ik de video's nog niet eens bekeken 
of  beoordeeld. Oef, allemaal verleden tijd, want ik ontdekte de tool 
‘Flipgrid’! Josfien Demey

Fons test uit

Wat is 
Flipgrid?

Het concept van Flipgrid is eenvoudig: een gratis, 
afgeschermd platform waar je leerlingen video’s van 

maximaal 5 minuten kunnen delen met hun klasgenoten. 
Het is de ideale tool om binnen én buiten je klaslokaal 

aan spreekvaardigheid te werken: laat leerlingen bijvoor-
beeld thuis een video opnemen en bekijk de beelden in 
de klas om specifieke criteria van spreekvaardigheid 

te evalueren. Met Flipgrid kan je ‘spreken’ gron-
diger en efficiënter integreren in je lessen met 

méér focus op feedback en groei in plaats 
van op een eenmalige prestatie.

Stappenplan
1. Surf  naar www.flipgrid.com.
2. Download de app op je smartphone.
3. Maak een account aan: die wordt gekoppeld aan je  

e-mailadres (Microsoft of  Google).
4. Maak in jouw account een nieuwe grid aan.
5. Selecteer een ‘community type’: hier moet je aanduiden wat er 

voor je leerlingen nodig is om aan te melden (bv. hun e-mail-
adres van de school). Je kan je Grid ook openbaar zetten, dan 
heeft iedereen die je flipcode krijgt toegang.

6. Geef  je grid een naam en personaliseer het naar keuze,  
bv. babbelbox 4HW.

7. Maak een nieuwe topic in je grid, bv. boekenbabbels.
8. Vul alle items in bij het maken van je topic: maximale duur van 

de video’s, einddatum bepalen, extra’s toestaan,  
peerreacties in- of  uitschakelen...

Op YouTube vind je voldoende tutorials, zoals deze: t.ly/JKPKB

Hoe werkt het?
 
Flipgrid is erg gebruiksvriendelijk en eenvoudig, zeker als je de 
leerlingen de gratis app laat installeren op hun smartphone. Zo 
kunnen ze supervlot opnames maken met hun telefoon (met de 
pc lukt het natuurlijk ook). Vooraleer je iets uploadt, kan je de 
video eerst bekijken. Belangrijk voor leerlingen, want als ze niet 
tevreden zijn, kunnen ze de video verwijderen en gewoon opnieuw 
beginnen. Die zelfevaluatie met ontelbare ‘retakes’ biedt op zich 
al veel voordelen in het licht van het te bereiken leerdoel.
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Voorbeeld van een stappenplan  
voor je leerlingen

Nog meer 
geflipte ideetjes
• Een artikel gelezen in de 

les? Een literair frag-
ment? Laat je leerlingen 
er in Flipgrid hun mening 
over geven.

• Flipgrid is ook ideaal 
om je leerlingen te laten 
debatteren, want reageren 
op elkaar kan enkel via 
een videoreactie. Handig 
om de kwaliteit van hun 
argumenten te monitoren.

• Kruip in de huid van ... 
Laat je leerlingen zich 
verkleden als een van de 
personages uit een boek. 
Of werk samen met de le-
raar geschiedenis en wek 
belangrijke historische 
figuren weer tot leven.

• Neem samen een 
verhaal op (improvisa-
tie). Iemand begint met 
een titel en korte intro, 
anderen bouwen daarop 
steeds verder.

• Woordenschat: laat leer-
lingen woorden uitleggen 
die aan bod kwamen in 
een tekst of boek. Laat 
hen het woord op een wis-
bordje of blad schrijven 
en dat dan in hun selfievi-
deo omhoog houden.

• Leren leren: met de 

Shorts Camera kunnen 
leerlingen ook text boxes, 
filters en whiteboardani-
matie toevoegen. Op die 
manier kan je ze delen 
leerstof  laten uitleggen 
aan elkaar. Of  waarom 
geef  je dit niet als taak 
aan de cognitieve sterke 
leerlingen in je klas? Dan 
hebben de leerlingen die 
wat moeite hebben met 
de stof  meteen makkelij-
ke toegang tot duurzame 
remediëring.

• Ook ideaal als een exit 
ticket: wat heb jij van-
daag geleerd? Waar had 
jij vandaag nog moeite 
mee? Wat begrijp je nog 
niet goed?

• Aan het begin van het 
schooljaar kunnen alle 
leerkrachten de leerlingen 
verwelkomen in een video.

• En voor wie de opendeur-
dag op school wil pimpen: 
met de AR-feature van 
Flipgrid kan je in lokalen 
posters met QR-codes 
hangen. Zo krijgen leerlin-
gen en hun ouders meteen 
een verhaal en persoon 
bij een anders leeg en 
nietszeggend lokaal. 

 
In een boekenbabbel combineer je literatuur met spreken: in 
het tweede jaar laat ik mijn leerlingen in een korte video hun 
leeservaring delen. Dit is een bekend concept: snuister maar 
eens op Boekenbabbels.nl. In mijn lessen Nederlands in 4aso 
brei ik dan weer een vervolg aan een les over boekencovers. 
De opdracht: ga under-cover in een boekhandel of  bib en pik 
er drie covers uit die je aanspreken. Maak een video in Flipgrid 
van maximaal twee minuten terwijl je in de bib of  boekhandel 
bent en bespreek de covers met de handvatten uit de les: typo-
grafie, uitgever, genre, bladspiegel, kleur, thema … Leerlingen 
leren veel uit ‘modelling’, dus stond er in de topic ‘Undercover 
in de bib’ bij aanvang een video klaar van Mevrouw Demey.

Biedt Flipgrid ook een voordeel 
voor de evaluatie van de spreekop-
drachten? Jawel! Je kan een rubric 
met eigen criteria koppelen aan de 
video’s. Je bekijkt elke video en kan 
die meteen beoordelen in Flipgrid 
zelf. Daarbovenop is er ruimte voor 
gepersonaliseerde feedback voor de 
leerling (getypt of  ingesproken). 
Beoordeeld? Nog klikken op verzen-
den en de leerling krijgt alles recht-
streeks in de inbox. Eventueel kan je 
de leerling vragen om die e-mail af  
te drukken zodat de feedback duur-
zaam bij andere evaluaties belandt.

Boekenbabbels 
op Flipgrid

Enkele 
voordelen 
van Flipgrid 
op een rijtje

1. Peerevaluatie
Leerlingen kunnen likes, 
emoticons en reacties 
geven op elkaars video’s.
2. Efficiënt evalueren
Je kan bij elke video per-
soonlijke, afgeschermde 

feedback geven. Je kan ook 
op de filmpjes reageren 
met een eigen video.
3. Privacy
Met een unieke flipcode 
krijgen leerlingen toegang 
tot de grid van hun klas. 
De leerkracht kan ook alle 
video's modereren voor ze 
gepubliceerd worden.
4. Meer motivatie
Op platforms als TikTok, 
Instagram en Snapchat 
maken jongeren sowieso 
veel video’s. Met Flipgrid 
speel je daarop in en ver-
hoog je hun motivatie.


