
 

TIJDLIJN 

 

 
 

DOEN 

Je gaat met je groepje een tijdlijn maken. 

 

STAPPEN 

 

Stap 1 – oriënteren 

Een tijdlijn laat de geschiedenis van een persoon of gebeurtenis zien. 

Bepaal eerst samen waarover of over wie je een tijdlijn wilt maken. 

 

Stap 2 – gegevens verzamelen 

De tijdlijn bestaat uit allemaal gebeurtenissen. 

Probeer zo veel mogelijk over jullie onderwerp of persoon te vinden. 

Denk eraan dat je bij alles wat je vindt een datum moet hebben! 

Gebruik bijvoorbeeld Word om aantekeningen te maken. 

Zoek ook naar foto’s en zet de link naar de foto in het Word document. 

 

Laat eerst alle verzamelde gegevens zien voor je verder gaat. 

 



Stap 3 – tijdlijn maken 

Als je alles hebt verzameld, kun je de tijdlijn gaan aanmaken. 

1. Ga naar http://www.dipity.com 

2. Klik rechtsboven op Sign In 

3. Log in met: 

Username: zesvictor / zevenvictor / achtvictor 

Password: StVictor6 / StVictor7 / StVictor8 

4. Klik op [Create a Timeline] of [Get Started] 

 
5. Vul de volgende gegevens in: 

a. Topic Name = titel / onderwerp 

b. Description = beschrijving 

c. Category: kies Other > Education 

d. Timezone: kies Central European Time 

6. Klik vervolgens op [Continue to Add Events] 

 

De tijdlijn is aangemaakt. Nu kun je alles wat je hebt verzameld gaan toevoegen. 

7. Klik eerst even op Remove Achter “Dipity Timeline Created” 

8. Klik dan links in beeld op [Add Event] 

 
9. Vul de volgende gegevens in: 

a. Title = titel van de gebeurtenis 

b. Date = datum van de gebeurtenis 

c. Description = beschrijving 

d. Picture: upload eventueel de afbeelding bij deze gebeurtenis 

Of als dat niet werkt knip en plak de link van de afbeelding die je wilt gebruiken. 

10. Klik opnieuw op [Add Event] en vul op deze manier alle gebeurtenissen in. 

11. Als je daar mee klaar bent, klik je rechtsonder op [Continue] 

12. Je komt in een nieuw scherm. Klik op [Save and View Timeline] 

 
 

Je tijdlijn is klaar! 

 

 


