
Free	and	low	cost	learning	tools	
	
De Meeste tools vind je op https://freeorlowcostlearningtools.weebly.com 
 
Let op: niet bij alles is duidelijk welke rechten er van toepassing zijn.  (Denk aan eigenaarschap content). 
Neem dit in overweging voor je er content op zet, of laat dit uitzoeken. 
 
Canva: https://www.canva.com 
Voor je marketing: infographics, job aids, ludieke manier om nieuwe programma’s aan te kondigen, posters etc. 
Alle images zijn free stock, of ongeveer 99 cent. Het gebruik van eigen foto’s is ook mogelijk. 
Formats: PDF, plaatjes etc. 
Kosten: laag, wel betaal je een klein bedrag voor voldoende opties in het programma. 
Mogelijkheden: gebruiken voor het maken van job-aids, infokaartjes, posters om leerinterventies/training aan te 
kondigen. 
 
Wistia.com/soapbox: https://wistia.com/soapbox 
Screencast/face in screen opnemen. Op een gebruiksvriendelijke en simpele manier je scherm opnemen met je 
stem/gezicht erbij. Je kunt alles op je scherm opnemen wat je ziet (PPT/LMS etc) 
Sharing kan door link door te sturen en je kunt het downloaden. 
Mogelijkheden: Uitleg LMS, performance support bij elk programma. Misschien ook eerst 
een filmpje maken met een camera (van handeling of apparaat oid) en bij afspelen voorzien 
van stem/gezicht/uitleg… 
 
Useloom.com: https://www.useloom.com 
Gratis 
Gebruik alleen in chrome-browser 
Doel: maken screencasts. 
Je kan de link van de video opsturen aan anderen. Video’s kan je ook downloaden en zelf 
opslaan. 
Lastig: je kan alleen in internet chrome opnemen. Wil je een PPT opnemen, dan moet je die 
uploaden in bijvoorbeeld Drive, en in browser-mode afspelen. 
Video’s zijn niet terug te vinden voor anderen, en kunnen bovendien gelocked worden met 
een password. 
Format: MP4 
Vraag: kunnen we dit installeren? Mag dat van onze IT? 
Door link te sturen, kunnen mensen de video bekijken door de link te volgen. Daar kunnen 
ze ook commentaar geven en/of smileys/ratings etc. 
Ook te gebruiken met/in Slack. 
Mogelijkheden: ieder filmpje dat je zou willen delen. Video-boodschap delen in het 
ziekenhuis, uitleg/performance support LMS. 
 
PowerDirector: https://www.cyberlink.com/index_en_US.html 
Quick and dirty video bewerking: knippen/plakken/inkorten/greenscreen use/ 
Kost klein beetje. 
 
Shotcut: https://shotcut.org 
Gratis programma om video’s te bewerken. 
Is iets minder uitgebreid dan Powerdirector, maar wel makkelijk in gebruik en gratis. 
Pixie (?): geeft uitleg als je ergens overheen gaat (uitleg bij knoppen op site) 
 
Audacity: https://www.audacityteam.org 
Gratis tool voor audio editing 
Open source 
 
Articulate: https://community.articulate.com 
Mooie community met veel gratis te gebruiken poppetjes, en hulp bij problemen in 
Articulate. 
 
E-learning brothers: https://elearningbrothers.com/free-elearningtemplates/? 
gclid=EAIaIQobChMI-4XJvY2-3gIVBDZpCh2j5wZ3EAAYASAAEgLMffD_BwE 
Gratis templates, characters, games. 
Gratis en low cost versie. 



Slidemodel: https://slidemodel.com 
Gratis downloads: mooie/moeilijk te maken PPT-slides (formats) die je zelf kan aanpassen in 
kleur/grote/etc. Ook fijn voor inspiratie om alleen al doorheen te bladeren.  
 
Stockfotos: http://www.thinkstockphotos.com 
 
24slides: https://24slides.com 
Templates  
 
Fiver: https://www.fiverr.com Voor gebruik video’s/promo’s (iemand noemt: promotie/uitleg van 
escape rooms) 
 
Magic mockups.com: http://magicmockups.com 
om plaatjes in een device te plakken: bijvoorbeeld het LMS in een PC/telefoon 
 
Kahoot: https://kahoot.it 
Om snelle test te doen, met real time antwoorden/data je kan zelfs op meerdere plekken op aarde een groep 
laten spelen in dezelfde quiz 
 
Poll everywhere: https://pollev.com 
Lijkt op kahoot 
 
Mentimeter: https://www.mentimeter.com 
 
Sli.do: https://www.sli.do 
 
Napofilm.net: https://www.napofilm.net 
Korte filmpjes, gratis, over veiligheid, met humor. Echt leuk! 
Zonder gesproken woord, dus altijd bruikbaar (taal onafhankelijk). 
Laat bijvoorbeeld zien wat je wilt voorkomen dat je medewerkers doen (boor niet in een 
leiding in de muur…;-) 
Gebruik: BHV/veiligheidsopleidingen? 
Let op: je moet wel de site vermelden als je deze gebruikt. Verder geen kosten/eisen. 
 
Goosechase: https://www.goosechase.com 
Schat-hunting door steden… (?) 
Zie ook operationcityquest.com voor voorbeelden 
 
Teded: https://ed.ted.com 
Om lessen rond Youtube video’s/Ted talk te maken: vragen/opdrachten rond de video’s. 
Je kan de vragen delen binnen private groep of open delen op internet. 
 
Piktochart: https://piktochart.com zet taal om in beeld met de piktochart. 
 
Yumpu: https://www.yumpu.com/nl 
Hiermee kan je een ‘magazine’ achtige documenten maken, bijvoorbeeld van PDF’s. 
Gratis versie kan wel alleen vanaf site gedraaid. Mogelijk als je betaalt wel te downloaden? 
 
Trello: overzicht houden met je werkgroep door het gebruik van Trello. https://trello.com 
	


