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Danny Devriendt 

H5P – interactieve oefeningen maken 

Er zijn op de markt heel wat tools om interactieve oefeningen te maken die je dan in 

je cursus, leeromgeving, website… kunt integreren. Ons vielen de vele mogelijkheden 

van H5P op als waardig alternatief voor het minder hippe Hot Potatoes. 

H5P (https://h5p.org/) is gratis open source software dat een heel gamma aan 

mogelijkheden heeft, veel uitgebreider dan Hot Potatoes. Je kunt H5P gebruiken 

binnen CMS-systemen (o.a. Drupal, Wordpress…) of in digitale leerplatformen zoals 

Moodle.  

 

Smartschool ondersteunt H5P op dit moment nog niet, maar bekijkt wel mogelijke 

ondersteuning. Dat neemt overigens niet weg dat je alsnog H5P-materiaal binnen 

Smartschool kunt gebruiken. 

Leerkrachten die een lerarenkaart bezitten kunnen via Classy (www.classy.be) gratis 

500 MB webruimte verzilveren en via Drupal of Wordpress H5P in hun website 

gebruiken. Hiervoor is PHP nodig, maar dat is bij Classy alvast geen probleem. Op 

klascement.net vind je hiervoor een handleiding van Bram Faems. 

Heb je niet zo'n mogelijkheid, dan kan je alsnog op H5P.ORG je oefenmateriaal maken 

en dan in je leeromgeving insluiten. Dat lukt ook op Smartschool. Op deze laatste 

mogelijkheid gaan we in dit artikel in. 

Stap 1 – Account aanmaken 

Met de Create free account knop maak je snel je gratis account aan. Vanaf nu kan je 

inloggen en interactief oefenmateriaal maken dat online wordt opgeslagen. Je hebt 

nu ook toegang tot het forum, tutorials, de chat community… 

 

https://h5p.org/
http://www.classy.be/
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Stap 2 – content aanmaken 

Via het Contents menu, kan je inhoud toevoegen (Create New Content). 

 

Je geeft een titel op, kiest een type inhoud (bv. Drag Text, geeft een opdracht (Task 

description) en maakt je oefening. 

Bij het type drag text moet je de juiste antwoorden naar het juiste vak slepen. Elke 

term die je tussen *-tekens typt, wordt automatisch een knop die je kan slepen. 

Bij H5P Options bepaal je welke knoppen onder de oefening worden weergegeven: 

 Display action bar and frame: 

 Download button 

 Embed button 

 Copyright button 

 



H5P basis 

Arteveldehogeschool Gent 3 
 

 

 

Je oefening wordt binnen H5P opgeslagen en is beschikbaar telkens je inlogt. Verder 

in dit artikel vind je nog een overzicht van een aantal types oefeningen. 

Bij Settings and texts kan je instructies naar je eigen taal vertalen. 

Stap 3 – Content beschikbaar stellen 

Elke oefening die je maakt kan je als een 

H5P-bestand downloaden en dat bestand in 

je leeromgeving of website opnemen als 

die leeromgeving/website H5P onder-

steunt. Is dat niet het geval, dan kan je je 

H5P-oefening in een webpagina insluiten 

via een iframe (embed). Links onderaan je 

H5P oefening vind je normaal de knoppen 

om dat te doen. 

 

Bij Embed kopieer je de code en plak je die in je webpagina of je Smartschool 

document op de gewenste plaats. 

<iframe src="https://h5p.org/ h5p/ embed/17467" width="1091" 

height="302" frameborder="0" allowfullscreen= 

"allowfullscreen"></iframe> 

<script src="https://h5p.org/ sites/all/ 

modules/h5p/library/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script> 

Dit scenario herhaal je voor de verschillende types oefeningen/inhoud die je wilt 

toevoegen. 

Enkele content types in de schijnwerper 

We lichten in wat volgt een aantal verschillende types content toe. Sommige types 

content laten je leerlingen oefenen, andere stellen leerinhouden aanschouwelijk(er) 

voor. 
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Arithmetic quiz 

Voor leerkrachten rekenen/wiskunde is de arithmetic quiz een handig content type. 

Je geeft enkel aan welke type bewerking je wil (optellen, aftrekken, vermenigvul-

digen of delen) en hoeveel oefeningen je wil. 

Bij het uitvoeren worden zowel de score als de gebruikte tijd bijgehouden. 

 

Wel jammer dat je verder geen vat hebt en bv. geen niveaus kunt instellen of niet 

kunt afbakenen tot hoe hoog de getallen lopen. 

Accordion 

Met dit content type maak je een uitklapaccordeon waarin je uitleg over verschillen-

de items kunt opnemen. Per item heb je een titel en bijhorende uitleg die enkel 

verschijnt als je op een titel klikt. Open je een ander item, dan sluit het vorige item. 

Vandaar de naam accordion. 

 

Fill in the blanks 

Een klassieker bij interactief oefenmateriaal is het type fill in the blanks, een 

invuloefening zeg maar. Een voorbeeld: 

 

Bij het maken van de oefening, typ je de woorden die moeten ingetypt worden 

tussen *-tekens in. Verschillende goede antwoorden kan je scheiden door een / en je 

kan een eventuele hint toevoegen na een dubbele punt, bv. 

Volgens de *islamitische/islamistische:godsdienst van moslims* traditie wordt *Mohammed* gezien als de laatste in een reeks 

van profeten.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Profeet
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Mark the Words 

Bij dit soort opdracht moet je woorden in een tekst markeren. Ook hier plaats je de 

woorden die moeten gemarkeerd worden tussen *-tekens. 

 

Multiple choice 

Natuurlijk kan multiple choice niet ontbreken in het lijstje met oefenvarianten. 

 

Je bepaalt zelf het aantal (juiste) keuzes en eventuele feedback die kan gegeven 

worden, zowel bij het kiezen als bij het controleren van de oplossing. 
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Flashcards en Dialog cards 

Met flashcards stel je eenvoudige vragen. Elke 

vraag bestaat uit een kaart met tekst en/of een 

foto en een daarbij behorende vraag. 

Gebruik een / bij het antwoord om verschillende 

goede antwoorden van elkaar te scheiden. Met 

de Controleer-knop controleer je of het 

ingevoerde resultaat klopt. 

In dezelfde sfeer kan je ook de Dialog cards 

gebruiken om bv. woordenschat te oefenen. Door 

op Turn te klikken, krijg je het antwoord te zien 

zonder dat je het moet invoeren. 

 

 

Find the Hotspot 

Bij dit type werk je met een illustratie waaraan je één of meer zones kunt 

toevoegen, zogenaamde hotspots. 



H5P basis 

Arteveldehogeschool Gent 7 
 

 

Een hotspot is een afgebakende zone die 

onzichtbaar is voor de gebruiker. Klikt de 

gebruiker binnen zo'n zone, dan krijg je 

feedback: ofwel is de klik correct, ofwel 

verkeerd. In beide gevallen kan je feedback 

geven. 
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Course presentation 

Een course presentation is een content type waarin je verschillende andere types 

kunt opnemen. Een presentation bestaat uit een aantal slides waartussen je kunt 

navigeren: 

 via de pijltjes toetsen onderaan in de presentatie 

 via de trefwoorden (keywords) links. Aan elke slide kan je zo'n trefwoord 

toevoegen en op die trefwoorden kan je dan klikken om te navigeren. 

In elke slide kan je niet enkel gewone inhoud toevoegen: tekst, illustraties, geluid… 

door die inhoud via de juiste objecten uit het menu toe te voegen. Elke inhoud komt 

in een vak dat je kan verplaatsen en vergroten/verkleinen. Op die manier stel je dus 

de inhoud van een slide samen. 

 

 

 

Naast statische informatie kan je evenwel ook H5P-content-objecten toevoegen in je 

course presentation. In het voorbeeld hieronder eindigen we met een slide 

Samengevat die op zijn beurt een Summary bevat waarin een drietal beweringen 

gecontroleerd worden. 
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Timeline 

Je kunt ook items visualiseren door ze op een tijdslijn uit te zetten. Hier maak je 

niet onmiddellijk een oefening maar plaats je inhouden chronologisch op een tijdsas. 
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Memory game 

Een spelletje, dat mag zeker ook eens als afwisseling. 

 

Je voegt gewoon een aantal verschillende illustraties toe. Elke illustratie wordt twee 

keer in het overzicht geplaatst. De bedoeling is dat je telkens twee dezelfde illustra-

ties omdraait. In dat geval verschijnen beide illustraties definitief met de eventueel 

ingegeven omschrijving erbij. Zowel de tijd als het aantal omgedraaide kaarten 

wordt bijgehouden. Play that game? 

Meer weten? 

Op de website van h5p.org vind je heel wat filmpjes, voorbeelden en tutorials. Ga er 

zeker mee aan de slag! 

 


