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Stap 1: Ga naar de website https://www.duolingo.com  
 

 
 
Stap 2: Afhankelijk van de instellingen van jouw PC zal de startpagina direct 

goed staan  

 
 

of net helemaal niet.  
 
Stap 3: Klik op Begin 

 
 

 
 
Stap 4: Je kan hier je taalcursus bepalen, voorlopig kan je alleen Engels 

leren vanuit het Nederlands. In de toekomst komen hier zeker en vast 
meerdere talen bij. 

 

 

https://www.duolingo.com/
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Stap 5: Je kan ervoor kiezen om eerst een korte rondleiding te krijgen  

 

Of je kan deze rondleiding overslaan  en direct naar Stap 6 
gaan. 
 
Stap 6: We gaan nu eerst een profiel aanmaken/creëren klik op  
 

 
 
Stap 7: Je vult dit aanmeld formulier in. Let op een mailadres kan slechts 
één keer gebruikt worden. Aan het paswoord zijn geen voorwaarden 

gekoppeld. 
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Stap 8: Personaliseer vervolgens jouw profiel door te kiezen voor 

Instellingen in het keuze menu naast je Accountsnaam 

 
Stap 8A Account: Hier kan je onder andere bepalen of er al dan niet met 

geluid en spraak gewerkt wordt, en kan je een profielfoto toevoegen. 
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Stap 8B Lerende taal: Mocht je toch een andere taal willen leren dan kan je 

dit hier wijzigen. 

Je kan geen verschillende talen tegelijk actief zetten, maar als je terugkeert 
naar een taal blijft je behaalde resultaat wel 

bewaard.  
 
Stap 8C Profiel: Onder dit element kan je jouw eigen profiel wat anderen 

kunnen zien opmaken. 

 
 
Stap 8D Wachtwoord: Zoals elk goed programma kan je steeds je 
wachtwoord wijzigen. 
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Stap 8E Notificaties: Duolingo kan je van alles doormailen als jij dit wil, 

maar is er een onderdeel dat je niet wil doorgemaild krijgen verwijder je hier 

het vinkje. 

Belangrijkste is de laatste optie waarbij je een mailtje krijgt als je tegen een 
bepaald tijdstip je dagdoel nog niet hebt bereikt. 

 
Stap 8F Coach: Hier kan je een minimaal haalbaar doel instellen voor jezelf. 
Je kan dit altijd aan passen, en meer werken geeft geen reserve! 

 

 
 
Stap 8G Voortgang delen met anderen: Hieronder kan je een eigen groep 
maken op Duolingo om concreet te zien wie wat wanneer heeft gemaakt. 
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De startpagina. 

Deel 1: Na inloggen zie je naast je profiel de vlag van de taal die 
je aan het leren bent  

Deel 2: Dit staat naast je profiel en geeft aan  
dat je op level 2 zit, met 2 lingots en 3 meldingen van vrienden die je 
volgt  
 

Deel 3: De linkerzijde van het scherm toont het leerpad dat je moet 

volgen, of gevolgd hebt. 
De rechterzijde toont o.a. hoeveel XP(ervaring) je vandaag hebt opgedaan 
Je hebt daar ook een een mogelijkheid om een herhalingsles te maken over 
een mengeling van alles wat je al leerde. Via de 

knop  
 

 
 
Als je andere volgt zie je rechts onderaan hun weekresultaat 

 En je eigen  
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Start met oefenen: 

Bij de eerste keer krijg je de keuze om te bepalen. 
 

 
 
Eenmaal vertrokken kies je een beschikbaar thema. De grijze thema’s zijn 

onbereikbaar nu. 

 
Nadat je een thema hebt geselecteerd, moet je hier verschillende lessen voor 

inoefenen.  
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TIPS:  

1. Onder de lessen staat er soms een kernachtige samenvatting die je 
geacht wordt te kennen om deze lessen te kunnen maken. 

 
 

2.) Zie je dit aan de rechterkant staan, dan kan je via Test 
uit eventueel een deel van de oefenblokken overslaan.  
 
3.) Als je alle lessen van een thema hebt gemaakt kleurt de cirkel oranje. 
Bij de oranje cirkels zorg je best dat elk blokje gekleurd blijft.  
Als je in de latere oefeningen veel fouten maakt tegen een bepaald thema, 

zal je gevraagd worden om  daar een extra oefening bij te maken om het 
opnieuw te versterken. 
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Als je ervoor kiest om je minder sterke kant te versterken. 

 
Zal je meestal zelf kunnen kiezen welke les/onderdeel je herhaalt.  
 

Tijdens het oefenen. 
 
Bovenaan heb je een vorderingsbalk die vol moet geraken om dit deel af te 

ronden.  
Bij een fout verdwijnt er een deeltje van je vordering.  

 
Er zijn tal van oefenvormen enkele voorbeelden: 

- Vertaal deze getypte zin naar het Nederlands 
- Vertaal deze getypte zin naar het Engels 

- Duid alle passende vertalingen aan. 
- Typ deze voorgelezen zin in. 

- Kies indeze zin het best passende woord. 
- Spreek volgende zin correct uit. 

Dit luidsprekertje geeft aan dat er iets kan voorgelezen worden  
 
Als iets in het oranje staat, is dit nieuwe leerstof en rechtsklikken toont meer 

info of zelfs de vertaling , staan er grijze stippellijntjes 

kan je ook de vertaling zien. 
 

Bij deze oefeningen kan je de gesproken zin 
woord voor woord horen door op de schildpad te klikken. 
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Heb je te weinig achtergrond bij deze les, dan vind je onder deze knop 

(linksbovenaan) meer info zoals deze: 

 

Klaar met je opdracht klik op om deze te laten 

controleren en verder te kunnen gaan. 
 

Bij een correct uitvoeren: 

of bijna correcte 

oplossing 

 
Niemand is perfect en kleine typefouten worden wel getolereerd 
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Vind je de oplossing wat raar, start dan een forum  

Of lees opmerkingen van anderen (in dit geval de 4 reacties) 

 

Je kan ook een “fout” melden aan de beheerder  

Om naar de volgende oefening te gaan  
 

Klaar met een ronde krijg je jouw week resultaat te zien 

 
 
Na het oefenen ga je een level omhoog, en passen de oefeningen zich 

automatisch aan  
De Lingots kan je inruilen voor allerlei extra’s  
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Voor de leerkracht. 

Deze applicatie draait op actuele tijd dus zorg dat die juist staat. 

Er is ook een gratis app voor zowel I-phone, Android of Windows platform. 

Je kan de leerlingen van de klas ook volgen in een groep  

https://dashboard.duolingo.com/  

Om anderen aan de groep toe te voegen klik je op  

En je krijgt een door te sturen link. 

 

Wil je nog gedetailleerder gaan klik op het oog naast diegene waar je meer van 

wil weten. 

 

Hiernaast krijg je ook per week een gedetailleerd overzicht per mail wat 

elk lid van de groep gedaan heeft de voorbije week 

 

https://dashboard.duolingo.com/

