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Inleiding 
In juni 2016 is een grootschalige docentevaluatie gehouden onder alle docenten van de UU, 
waarbij verschillende onderdelen en effecten van het programma geëvalueerd zijn evenals 
de algemene veranderbereidheid onder de docenten. De vragenlijst is in totaal door een 
ruime 450 docenten ingevuld. 
Daarnaast zijn bij 4 cursussen studentevaluaties gehouden waar de ervaringen van de 
studenten met Presenterswall geëvalueerd zijn. Deze vragenlijst is door 36 studenten 
ingevuld.  
 
De docentevaluaties 
Tabel 1 laat de resultaten zien. De tabel laat zien dat sommige tools al veel vaker gebruikt 
worden dan anderen. Het valt met name op dat de blog (BB), Scalable Learning, 
FeedbackFruits en Socrative al vaak gebruikt worden. Daarnaast zien we dat de docenten 
over het algemeen positief kijken naar de meerwaarde die de tools geven voor het  
onderwijsproces. Bij met name Xerte en Digital testing wordt dan ook verwacht dat deze  
nogmaals ingezet gaan worden in het onderwijs. De ondersteuning die Educate-it bood bij de 
inzet van de tool/programma’s wordt wisselend ervaren.  
 
 
Tabel 1. Resultaten docentevaluatie 

 Gebruiksvriendelijk 
voor mij als docent.  

Inzet had 
meerwaarde 
voor het 
onderwijsproces 

Educate-it bood 
ondersteuning bij 
de inzet van de 
tool/programma.  

Hoe groot is de 
kans op het 
nogmaals 
inzetten van de 
tool. 

 N M SD N M SD N M SD N M SD 
Remindo 35 2.97 1.04 35 3.77 1.03 31 4.00 1.13 35 4.31 .83 

FeedbackFruits 15 3.07 1.47 15 3.07 1.34 10 3.10 1.29 15 3.20 1.61 
Traintool 13 3.69 .48 13 4.15 .38 8 3.62 .92 13 4.23 .44 

Xerte 3 3.33 2.08 3 4.00 1.73 3 2.00 1.00 3 3.33 2.08 
Mymediasite 27 3.48 .89 27 3.93 .62 25 3.32 .99 27 4.41 .57 

Presenterswall 36 3.33 1.31 36 3.53 1.03 25 2.96 1.10 36 3.92 1.16 
Scalable 
Learning 

9 4.22 .67 9 4.22 .67 8 3.38 1.51 9 4.67 .50 

Digital Testing 
(BB) 

30 3.00 .95 30 3.77 .63 18 2.56 1.10 30 3.87 .86 

Discussion 
Board (BB) 

78 3.17 .90 78 3.26 .84 33 2.58 1.06 78 3.71 .81 

Blog (BB) 6 2.67 1.21 6 3.50 .55 3 3.33 .58 6 3.50 .55 
Wiki (BB) 22 3.23 .97 22 3.41 1.01 11 3.09 .94 22 3.45 1.01 
Camtasia 34 3.56 .61 34 3.88 .69 19 2.21 1.18 34 4.12 .77 
Socrative 41 4.05 .71 41 4.05 .63 27 2.26 1.10 41 3.93 1.01 
Articulate 
Storyline 

2 2.50 2.12 2 4.00 .00 1 4.00 . 2 2.50 2.12 

Captivate 4 3.25 .50 4 4.25 .96 3 3.00 .00 4 4.00 1.16 
Peerwise 10 3.60 .84 10 4.10 .74 7 2.86 1.07 10 4.00 .67 
Anders 53 3.83 .98 53 3.98 .84 36 2.08 1.32 53 4.21 .93 

Geen 12 17 107          



 
Tabel 2 laat de resultaten van de docentevaluaties van Presenterswall zien. Het gebruik van 
Presenterswall is gemiddeld beoordeeld. Toch wordt de kans redelijk geacht dat de tool 
nogmaals ingezet wordt in het onderwijs. Over de ondersteuning die Educate-it bood zijn de 
docenten neutraal.  
 
Tabel 2. Resultaten docentevaluaties Presenterswall 
Presenterswall N M SD 
Welke tool(s) en/of softwareprogramma’s hebt u gebruikt bij 
het innoveren van deze cursus? 

20   

Welke tool(s) en/of softwareprogramma’s hebt u in andere 
cursussen in 2015-2016 voor het eerst ge.. 

16   

Welke tool(s) en/of softwareprogramma’s hebt u in 2015-
2016 voor het eerst gebruikt? 

6   

De tool of softwareprogramma was gebruiksvriendelijk voor 
mij als docent. 

36 3.33 1.31 

De inzet van de tool of softwareprogramma had meerwaarde 
voor het onderwijsproces. 

36 3.53 1.03 

Educate-IT bood ondersteuning bij de inzet van de tool of 
softwareprogramma. 

25 2.96 1.10 

Hoe groot is de kans dat u de tool of softwareprogramma 
nogmaals inzet? 

36 3.92 1.16 

 



De studentevaluaties 
Daarnaast is ook aan de studenten gevraagd hoe ze het gebruik van de tool in het onderwijs 
hebben ervaren. Hierbij werd gevraagd in hoeverre de student verwachtte dat de tool een 
meerwaarde bood voor het onderwijsproces en in hoeverre dit effect had op het leerproces. 
Ook deze stellingen zijn beantwoord op een 5-puntsschaal (van 1= helemaal oneens tot 5= 
helemaal eens). 
 
Tabel 3 geeft de resultaten weer betreft de tool Presenterswall. Wat uitblinkt is dat 
studenten het gebruik van Presenterswall in de colleges ervaarden als leuk, zinvol en 
motiverend. Daarentegen bleek wel dat de student het idee hadden dat ze niet meer 
feedback kregen en ook niet  meer in de stof verdiept waren.  
 

Tabel 3 Resultaten studentevaluaties Presenterswall 

Door het gebruik van Presenterswall… N M SD 

was ik gemotiveerd 188 3.61 .88 

vond ik het leuk 188 3.80 .79 

vond ik het zinvol 188 3.71 .97 

had ik het idee dat het me zou helpen bij het halen van de 

toets 

188 3.02 1.13 

ben ik actiever met de stof bezig geweest 188 3.54 1.07 

heb ik me meer in de stof verdiept 187 2.91 .93 

heb ik meer samengewerkt 187 2.87 1.14 

heb ik meer feedback ontvangen 188 2.94 1.16 

heb ik meer feedback gegeven 188 2.54 1.07 

heb ik meer van deze cursus geleerd 188 3.23 .96 

begrijp ik de stof beter 188 3.40 .91 

ben ik beter voorbereid op de toets 188 3.10 1.01 

was ik beter voorbereid voor de colleges 188 2.91 1.61 

begreep ik de colleges beter 188 3.45 1.04 

 

In tabel 4 staan de resultaten gegeven van de studentevaluaties per cursus. Opvallend 

hierbij is dat bij Cursus D4 de studenten aangaven actiever met de stof bezig te zijn door het 

gebruik van Presenterswall. Daarnaast werd het gebruik van Presenterwall bij Cursus A1, 

Cursus C3 en Cursus D4  als erg leuk en zinvol ervaren.  

Bij Cursus B2 werd Presenterswall minder positief geëvalueerd. Dit was vooral terug te zien 

in de lage scores op het geven van feedback, het krijgen van feedback en het samenwerken. 

De andere cursussen scoorden op deze punten relatief ook minder positief.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.  Resultaten studentevaluaties per cursus 
Door het gebruik van Presenterswall… Cursus A1 

N=39 

Cursus B2 

N=18 

Cursus C3 

N=57 

Cursus D4 

N=74 

was ik gemotiveerd 3.62 2.89 3.84 3.61 

vond ik het leuk 3.85 3.00 4.05 3.77 

vond ik het zinvol 3.79 3.17 3.89 3.66 

had ik het idee dat het me zou helpen bij 

het halen van de toets 

2.74 2.89 2.91 3.28 

ben ik actiever met de stof bezig geweest 3.41 2.44 3.46 3.95 

heb ik me meer in de stof verdiept 2.79 2.17 2.79 3.24 

heb ik meer samengewerkt 2.87 2.11 2.70 3.18 

heb ik meer feedback ontvangen 2.74 2.17 3.00 3.18 

heb ik meer feedback gegeven 2.54 1.94 2.58 2.65 

heb ik meer van deze cursus geleerd 3.28 2.83 3.32 3.24 

begrijp ik de stof beter 3.21 3.06 3.35 3.62 

ben ik beter voorbereid op de toets 3.13 2.44 3.11 3.24 

was ik beter voorbereid voor de colleges 2.44 2.33 2.91 3.30 

begreep ik de colleges beter 3.33 2.89 3.53 3.59 
 
Vooruitblik 
In juni 2017 zal deze docentevaluatie opnieuw uitgezet worden. De studentevaluaties zullen 
elk blok plaatsvinden bij cursussen die op dat moment een tool van Educate-it in gebruik 
hebben.  
 
 


