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Introductie online retrospective met behulp van trello.com
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▪ Hoe bereid je een online retrospective voor en hoe kun je samen een online retrospective doen. 

Daarover geeft deze handleiding uitleg. Er is in dit geval gekozen voor Trello.com. Uiteraard kun je ook 

een ander systeem dan Trello gebruiken. Bijvoorbeeld Excel in Google drive of Planner. Belangrijke 

specificaties zijn dat het hele team online kan inloggen in het document, er tegelijkertijd in kan werken en 

de eigen invoer en van anderen kan zien. Negeer in dat geval de uitleg over Trello in deze handleiding.

▪ Overleg met een aantal collega’s waarover jullie met het team een Retrospective willen houden, 

waarover willen jullie terug- en vooruit denken. Dat zou bijv. Omschakeling naar online onderwijs 

kunnen zijn.

▪ Kies een van de retrospective-vormen van de Leerkracht-academie -> Retrospectives -> Overzicht 

retrospectives uit. Bijv. de Spin. Schrijf de vragen van de gekozen retrospective-vorm op, in dit 

voorbeeld de Spin: Meer; Minder; Start; Stop; Doorgaan.

▪ Bereid de Retrospective voor in 11 stappen. Doe dit vóór de online teamsessie op een rustig moment.

▪ Maak een afspraak met je teamleden voor een online Teamsessie via het videobel-medium dat jullie 

gebruiken (Teams, Zoom, Google etc). Vraag je teamleden om een Trello-account aan te maken, als ze 

deze nog niet hebben.

o Volg de aanwijzingen in 4 stappen Hoe doe je een online bordsessie.

▪ Notabene: Mochten jullie een leerlingarena overwegen, voeg dan een exta kolom toe aan de 

retrospective, met als titel ‘Vragen leerlingarena?’



Online retrospective: Jouw voorbereiding in 11 stappen
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Stap 2: Druk op +
rechtsboven in scherm

Stap 3: 

Druk op 

‘Bord 

aanmaken’

Stap 4: Geef Bord naam. 

Bijv. Retrospective april

Stap 5: Druk op ‘Maak Bord aan’

Stap 1: Log in op Trello of maak een account 

aan op https://trello.com/nl/login

https://trello.com/nl/login


Online retrospective: Jouw voorbereiding in 11 stappen
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Stap 6: Vul de eerste vraag 

van de Retrospective in. Bijv. 

bij de Spin is dat ‘Meer’ 

Stap 7: Druk op ‘Lijst toevoegen’ en 

vul volgende vraag van de retro in. 

Ga door tot alle vragen erin staan. 

Stap 8: Druk 

op 

‘Uitnodigen’. 

Stap 9: Druk op ‘Link aanmaken’. 

Stap 10: Druk op ‘Kopiëren’. 

Stap 11: Plak de link in een mail die je aan je 

teamleden verstuurd. Je bent nu klaar met 

voorbereiden.



Stap 1: Als je de teamsessie hebt, vraag je je 

teamleden om deel te nemen in de online 

sessie via het videobel-medium dat jullie 

gebruiken. En de link naar het Trello bord aan 

te klikken in de mail die je ze gestuurd hebt. Je 

hoort elkaar nu via het videobellen en je kijkt 

naar het Trello bord.

Online retrospective: Het uitvoeren van de retrospective in 4 stappen
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Stap 2: Bepaal van te voren hoeveel 

Kaarten elke deelnemer mag invullen. 

Als je met z’n tienen bent, zou je bijv. 

kunnen afspreken dat iedereen er 

totaal drie mag invullen. 

Stap 3: Vraag de deelnemers om de 

Kaarten met reacties op de vragen in 

te vullen. Het is handig als iedereen 

initialen vermeldt per kaartje. Na 

invullen, telkens drukken op ‘Kaart 

toevoegen’. Iedereen ziet de kaartjes 

van zichzelf en van de anderen 

verschijnen. 

Stap 4: De leider van retrospective

bespreekt de kaartjes en vraagt, 

indien nodig, de schrijver om 

toelichting.

Bepaal doelen en acties n.a.v. de 

retrospective. Noteer deze op het 

online verbeterbord.


