
 
 
 

  

DIDACTISCHE FICHE  #TABLIO 

Naam 

PDFescape: PDF-formulieren maken en invullen 

Beschrijving 

Een PDF door de leerlingen laten invullen op de tablet (d.m.v. tekst, keuzerondjes, selectievakjes, 

keuzelijstjes, …) kan door er een PDF-formulier van te maken. Met PDFescape voeg je formuliervelden toe 

aan een bestaande PDF die de leerlingen dan kunnen invullen. In combinatie met annotaties, wordt je PDF 

een volwaardige cursus op de tablet. 

PDFescape is een programma in de cloud, je dient dus niets te installeren én het is gratis! 

Doel 

 Geheugenkennis en inzichtelijke kennis overbrengen (verwerving) 

 Inzichtelijke kennis opdoen - student moet betekenis achterhalen door: 

o omzetten (omschrijven, uitleggen in andere woorden) 

o interpreteren (voorbeelden classificeren, informatie samenvatten, structureren, hoofd-/bijzaken 

onderscheiden) 

o voorspellen (bepaalde gevolgen uit de informatie afleiden)  

Benodigdheden 

 App ‘Adobe Reader’1 

 App om QR-codes te lezen, bv. ‘Scan’ 

 Account bij een clouddienst  

 

Activiteit v/d leraar 

1. Leraar converteert zijn tekstdocument (werkbundel) naar PDF. 

2. Surft naar www.pdfescape.com2 en uploadt de PDF. 

3. Kiest in het menu ‘Insert’ voor een formulierveld3 en voegt dit in op de juiste plaats(en). 

o Bij de keuze tekst zorg je er best voor dat er meerdere regels getypt kunnen worden. 

Dit kan via ‘rechtermuisknop  Object Properties  Multi-line’. 

o Bij de keuze radio (waarbij één antwoord mogelijk is) is het noodzakelijk om de knoppen te 

groeperen door ze per vraag of stelling dezelfde naam te geven. 

Dit kan via ‘rechtermuisknop  Object Properties …’. 

o Bij de keuze dropdown of listbox dien je de antwoordopties nog in te vullen. 

Dit kan ook via ‘rechtermuisknop  Object Properties …’. 

(Een weblink invoegen, bv. achter een afbeelding, kan via de knop Link waarna je het gebied selecteert) 

4. Downloadt het PDF-formulier door te klikken op de knop ‘Save & Download PDF…’. 

5. Plaatst de PDF achter een QR-code (zie fiche ‘QR-codes’) of deelt het met de leerlingen via de cloud. 

Activiteit v/d leerlingen 

1. Leerling scant de QR-code en bewaart de PDF door deze te openen met de app van zijn clouddienst 

(bv. Dropbox). 

2. Opent vanuit zijn clouddienst de PDF met ‘Adobe Reader’ 

3. Vult de velden in en brengt annotaties aan. 

4. Bewaart (na elke les) de gewijzigde versie in de cloud. 

                                            
1 Met deze gratis app kan je PDF-formulieren invullen en eenvoudige annotaties maken. Er bestaan andere betalende apps met 
gelijkaardige functies die meer mogelijkheden bevatten, bv. PDF Expert (iOS) of RepliGo PDF Reader (Android).  
2 Registratie is niet vereist, door te klikken op ‘Edit Your PDF Now’ kan je dadelijk de PDF uploaden.  
3 Keuze uit: text, checkbox, radio, dropdown en listbox. 

http://www.pdfescape.com/


 

  

 


