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1. Waarom PresentersWall? 
 

Votingtools kun je voor verschillende doelen inzetten. Bijvoorbeeld om de kennis te toetsen van 

je studenten, een peiling te houden of je college te evalueren. Het geeft jou als docent een beeld 

van de aanwezige kennis van studenten. Anderzijds geeft het de studenten ook een beeld van 

wat zij al wel en niet weten, en kunnen zij zichzelf meten met hun medestudenten. 

Het gebruik van de tool PresentersWall is laagdrempelig, doordat de tool webbased, dus volledig 

online is. Je hoeft dus niks te downloaden om het programma te kunnen gebruiken. Deelnemers 

gaan op hun eigen device naar de url die jij hebt ingesteld (bijvoorbeeld www.psy.pwall.nl). Daar 

kunnen ze vragen beantwoorden die jij vooraf hebt aangemaakt. Resultaten kunnen live via de 

beamer aan de hele groep getoond worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om direct het 

gebruik van PresentersWall (of je presentatie of cursus als geheel) te evalueren onder de 

deelnemers.  

Deze handleiding biedt een introductie in het gebruik van de tool PresentersWall en 

functioneert daarnaast als naslagwerk voor het verdere gebruik van de tool. Eerst volgt een 

Quickguide; een stappenplan dat je kunt volgen om snel aan de slag te gaan. Daarna volgt een 

hoofdstuk over hoe PresentersWall in elkaar steekt. Hier worden de volgende zaken behandeld: 

de (basis)instellingen, de verschillende vraagtypes die je kunt gebruiken en de overige slides die 

je kunt invoegen. Daarnaast wordt hier het beheer van de tool beschreven: hier gaat het onder 

andere om hoe je meerdere presentaties kunt maken, hoe je je presentatie kan delen met 

collega’s of hoe je één presentatie meerdere keren opnieuw kunt gebruiken. Tot slot vind je de 

antwoorden op enkele frequently asked questions en onze contactgegevens. Educate-it biedt je 

graag didactische én praktische ondersteuning bij het gebruik van PresentersWall.  
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2. Quickguide 
 

Wil je snel aan de slag met PresentersWall? Doorloop dan de volgende stappen. 

Inloggen 

1. Open je webbrowser en typ edu.presenterswall.com.  

2. Zoek en selecteer Universiteit Utrecht.  

3. Log in met je Solis-id en geef eenmalig toestemming voor een beveiligde SURFconext-

koppeling.  

Aanmaken persoonlijke domein 

4. Klik op ‘Settings’ en vul een subdomein in. Gebruik hiervoor één woord en géén speciale 

tekens. Dit woord vormt samen met het domein je persoonlijke URL waarmee 

deelnemers kunnen reageren op je presentatie. Het woord kun je later aanpassen. De 

overige velden onder Settings zijn optioneel. 

5. Klik op ‘Save’.  

Aanmaken nieuwe presentatie 

6. Ga naar ‘Manage presentations’ (bovenin het scherm). 

7. Klik op ‘ + Add a presentation’.  

8. Geef je presentatie een passende naam, selecteer je presentatie door op het rode bolletje 

te klikken (wordt groen) en klik op ‘Save’. 

9. Klik op het tabblad ‘Slides’.  

10. Voeg een uitlegslide voor je publiek in, hoe te stemmen: klik onder ‘+ Add item’ op  

+ Introduction screen. 

11. Klik op ‘+ Question’.  

12. Voer je vraag en eventueel de antwoordopties in en selecteer het vraagtype en de 

resultaatweergave. Extra options zijn optioneel. 

13. Herhaal stap 11 en 12 tot je al je vragen/stellingen ingevoerd hebt.  

Presenteren  

14. Klik op ‘Start presentation’ rechtsboven om je interactieve presentatie live te bekijken. 

 

 

 

Tip 

Voordat je de presentatie daadwerkelijk gaat gebruiken met publiek is het verstandig om 

zelf een testronde te doen om te controleren of alle slides en vragen werken zoals je wilt. 

Vergeet niet om na de testronde de resultaten te verwijderen (zie paragraaf 4.3). 
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3. Manage Presentations 
Je kunt in PresentersWall meerdere 

vraagpresentaties maken. Op de bovenste balk in het scherm kun je zien in welke presentatie je 

aan het werk bent en in het drop-down menu kiezen aan welke presentatie je wilt werken. De 

presentatie die in de bovenste balk staat, is de presentatie die actief is onder jouw persoonlijk 

URL. Door op de knop ‘Manage Presentations’ te klikken krijg je een overzicht van al je 

presentaties. Hier kan je ook nieuwe presentaties aanmaken door op de knop  ‘+ Add a 

presentation’ te klikken en je nieuwe presentatie een naam te geven. De presentatie ‘Default’ 

zoals bij het eerste gebruik staat ingesteld kan niet veranderen van naam. Het is daarom 

verstandig om ook al bij het eerste gebruik te beginnen met het aanmaken van een nieuwe 

presentatie. Deze kan je dan een passende naam geven en vervolgens gaan vullen met slides. 

Je kunt door middel van het rode/groene bolletje achter de titel aangeven welke presentatie 

actief is en je dus kunt presenteren of bewerken. De naam van de presentatie wijzigen doe je 

door op het icoon met het potloodje te klikken. Een presentatie delen kan ook via dit menu, vul 

het UU-mailadres in van de persoon met wie je presentatie (=slides, niet je persoonlijke settings 

en ook niet de eventueel al ontvangen resultaten) wilt delen. Let op: de persoon met wie je de 

slides deelt moet al een keer ingelogd zijn in PresentersWall. Zie ook paragraaf 4.5 over het 

delen van presentaties. 

4. Settings: (Basis)instellingen 
Onder Settings kun je allerlei algemene 

instellingen vinden die bepalen hoe studenten je vragen kunnen beantwoorden en welke opties, 

zoals een programma of een evaluatieknop, zij eventueel nog meer zien. In deze paragraaf 

doorlopen we de vier tabbladen onder dit menu.  

4.1 General 

Onder het tabblad General kun je de basisinstellingen voor je bijeenkomst aanpassen. Je geeft 

het evenement een titel, een domein en een subdomein. Het domein en subdomein vormen 

samen de URL die de deelnemers gebruiken om je presentatie/vragen te bereiken. Bijv.: het 

gekozen domein ‘presenterswall.nl’ en subdomein ‘mts’ resulteren in de URL 

‘mts.presenterswall.nl. Het (sub)domein blijft voor alle presentaties die je maakt hetzelfde, 

tenzij je het handmatig wijzigt. 

 

Je vindt hier ook de mogelijkheid een logo en een introductietekst aan je presentatie toe te 

voegen. De introductietekst wordt zichtbaar op de Slide ‘Introduction screen’. 

4.2 Mobile page 

Onder het tabblad Mobile page kun je de taal van je evenement instellen en een beginscherm of 

programma toevoegen aan je evenement. Hier stel je in of je gedurende je bijeenkomst reacties 

wilt ontvangen en of je aan het eind van je evenement een evaluatie uit wilt voeren. Vink ‘Add a 

comment tab’ aan om deelnemers opmerkingen en vragen te laten plaatsen gedurende je 

Tip 

Kies een algemeen en kort subdomein, wat deelnemers eenvoudig in kunnen voeren. 
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presentatie. Die kun je tonen bij een vraag, of op een aparte slide. Wil je enkel goedgekeurde 

berichten tonen? Vink dan ook Moderate all messages aan. Antwoorden modereren doe je onder 

het tabblad Comments. Ook een evaluatie is eenvoudig toe te voegen aan je presentatie. Vink 

onder Evaluation de optie Add an evaluation tab aan. Nu kun je onder Slides aparte 

evaluatievragen toevoegen. Vragen die onder dit tabblad staan kunnen deelnemers enkel zien 

wanneer het vinkje achter Add an evaluation tab aanstaat. Wanneer dit aanstaat kunnen 

deelnemers in hun eigen tempo en op hun eigen moment de evaluatievragen beantwoorden.  

4.3 Register 

Onder het tabblad Register geef je aan of deelnemers al dan niet anoniem blijven of welke 

gegevens je van ze wenst te ontvangen. Ook kun je zelf een registratieveld toevoegen. Hierbij 

kunnen studenten zelf het antwoord invullen, of ze moeten kiezen uit één van de vooropgestelde 

antwoorden.  

4.4 Program & speakers 

Onder het tabblad Program & speakers kun je het programma van je evenement toevoegen. Zie 

de afbeeldingen voor een voorbeeld hiervan. Deze optie is bijv. van toepassing als je 

Presenterswall wilt gebruiken op een evenement zoals een symposium. Hier kan je het 

programma van de dag invoeren, zodat de deelnemers dit ten alle tijden kunnen raadplegen op 

hun telefoon onder het tabblad ‘Program’. Vergeet hiervoor niet onder Mobile page Add a 

program tab aan te vinken.  

 

 

Voorbeelden van een Home-tab (links) en een Programma-tab (rechts) op  
het telefoonscherm van de deelnemers. 
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5. Slides 
Onder de tab ‘Slides’ vind je een 

overzichtsscherm van je presentatie. Hier voeg je door middel van  de knop ‘+question’ een 

nieuwe vraag toe. Wanneer je hierop klikt kom je op een pagina om de vraag aan te maken. Per 

vraag moet je aangeven wat voor soort vraagtype de vraag is. Je kunt verschillende vraagtypes 

gebruiken in je presentatie. 

5.1 Overzicht  vraagtypen 

Yes/No question 

Een ja/nee-vraag. Goed te gebruiken bij een stelling. 

Multiple choice  

Meerkeuzevraag. Je kunt geen juist antwoord aangeven.  

Quiz question  

Meerkeuzevraag mét juist antwoord. Geef aan welke dit is door het bolletje aan te vinken. 

1 to 10 

Hier kan de deelnemer een waarde kiezen. Bijvoorbeeld ‘Welk cijfer geef je deze bijeenkomst?’ 

Free text field  

Open vraag. Er is (technisch) geen maximum aan het aantal woorden voor de student. 

Likert (Totally disagree / Totally agree)  

Geef aan in hoeverre je het met een bepaalde stelling eens bent op een 5-puntsschaal. 

Order question  

Dit is een sleep-vraag waarbij de deelnemers de opties kunnen schuiven in een bepaalde 

volgorde. Hierbij is er geen juist antwoord, dus deze optie is vooral geschikt om de mening of 

voorkeur van de deelnemers te peilen.  

Multiple choice with multiple answers 

Meerkeuzevraag. Bij deze vraag kun je meerdere juiste antwoorden formuleren. Let wel, je kunt 

niet aangeven wat de juiste antwoorden zijn. 

5.2 Overzicht weergavevormen  

Per vraag kun je instellen of en hoe de resultaten weergegeven worden. Bij ‘show results’ stel je 

in of je de antwoorden live wilt tonen, op een slide erna wilt tonen of dat je de resultaten niet 

toont (maar wel opslaat). De verschillende manieren om de resultaten tijdens de presentatie 

weer te geven, zijn te zien op onderstaande afbeeldingen. Per weergavetype is aangegeven 

welke vragen je op die manier kunt weergeven.  
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5.3 Extra options bij de vraag 

Ten slotte kan bij elke vraag aangevinkt worden of eventuele comments op het scherm getoond 

zullen worden. Hiervoor moet de comment-tab aan staan, zie paragraaf 3.2. Je kunt de gegeven 

antwoord desgewenst eerst goedkeuren, dit doe je onder de tab Comments (groen = akkoord, 

rood = niet tonen op scherm). Ook kan er een afbeelding aan de vraag toegevoegd worden. Let 

op: je kunt niet én comments én een afbeelding bij een vraag hebben. Gebruik je beide, dan 

worden alleen de comments getoond. Ook kan er een tijdslimiet op de slide gezet worden. Je kan 

aangeven na hoeveel seconden de volgende slide in beeld komt. Als deze optie aanstaat, kan je 

ook altijd zelf eerder al doorklikken naar de volgende vraag. Studenten kunnen dan niet meer op 

de eerste vraag antwoorden. 

Pie chart: alle meerkeuzevragen en de order question. Bar chart: all vraagtypen, m.u.v. free text field. 

Avarage value: 1 to 10 en likert.  

Tag cloud: free text field.  

Comment overview: free text field. 

Order question: order question.  

Geef je voorkeur van auteur aan. Begin met je lievelings. 



Docenthandleiding PresentersWall  Universiteit Utrecht, Educate-it 

 9    

5.4 Items 

Naast vragen kun je ook andere slides toevoegen  

aan je presentatie via de knop Add item op de 

overzichtspagina van je presentatie.  

Question 

Hier kun je een vraag toevoegen. Je komt in  

hetzelfde menu als via de knop + Question. 

Result screen 

Hier kun je een result screen toevoegen.  

Empty screen 

Een wit scherm. Te gebruiken in bijv. de pauze. 

Introduction screen 

Op het introductiescherm wordt getoond naar welke website de deelnemers dienen te gaan. Het 

is handig om dit scherm aan het begin van je presentatie te plaatsen. 

Comment screen 

Op het comment screen worden de comments getoond die de deelnemers tijdens de presentatie 

hebben ingestuurd. Let op: vink onder Settings > Mobile Page Mobile ‘Add a comment tab’ aan.  

Quiz results 

Op dit scherm worden de resultaten van de quiz getoond: welke deelnemers hebben de meeste 

quizvragen juist geantwoord? Op de slide wordt de top 10 opgesteld. Let op: voor het opstellen 

van de top 10 is het van belang dat de deelnemers hun naam hebben ingevuld. Zorg er dus voor 

dat de register-functie aanstaat als je deze optie wilt gebruiken.  

Image 

Hier kun je een afbeelding.  van .jpg- of .png-formaat toevoegen. Afbeeldingen van .bmp-formaat 

zijn niet mogelijk. Let op: afbeeldingen worden beeldvullend getoond. Zorg voor een afbeelding 

van hoge resolutie en test of de afbeelding goed wordt gepresenteerd. 

Video 

Hier kun je een video uploaden en toevoegen aan je presentatie. 
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Crosstabs 

Door een kruistabel toe te voegen, kun je de antwoorden van twee vragen tegen elkaar afzetten.  

Met deze functie kun je erachter komen of deelnemers die een bepaald antwoord geven op vraag 

A, ook een bepaald antwoord geven op vraag B. Zie afbeelding. Studenten die aangeven bij hun 

ouders/verzorgers te wonen werken gemiddeld vaker een bijbaan dan studenten die op zichzelf 

wonen. 

 

  

Antwoorden 

vraag 2 

Vraag 2 

Vraag 1 

Een voorbeeld van een crosstab-slide. 
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5.5 Iconen achter slides 

Op het overzichtsscherm van je presentatie komen per slide verschillende opties naar voren 

wanneer je met je muis over de slide beweegt.   

Deze hebben de volgende functies:  

 

 

 

 

 

 

  

 

Het verschuiven van de desbetreffende vraag in de lijst (volgorde veranderen). 

 Het (de-)activeren van de vraag: de vraag is actief (bij groen bolletje) en wordt in de 

presentatie getoond, of non-actief (bij rood bolletje) en wordt niet getoond. 

 

 De vraag bewerken. 

 

 Een directe link (URL) naar deze vraag in de presentatie krijgen om in PowerPoint 

toe te voegen. 

 De slide verwijderen. 

 

 De antwoorden op deze vraag exporteren als Excel bestand. 

 

 De antwoorden op deze vraag wissen. 

 

 Deze vraag (direct) presenteren. 
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6. Beheer 

6.1 Presentatie 

Zorg ervoor dat je voor je de presentatie gaat gebruiken een testronde hebt gedaan: klik op Start 

Presentation en beantwoord via een ander device je eigen vragen. Met de pijltjestoetsen op je 

toetsenbord kan je door de presentatie navigeren, of gebruik de pijltjes op het scherm. 

Na het testen klik je onder Slides op Remove all answers.  

6.2 Resultaten downloaden 

Na de presentatie gegeven te hebben, kunnen de resultaten van de presentatie geëxporteerd 

worden. Door in het overzichtsscherm van de hele presentatie rechtsbovenin op ‘ Export all 

results’ te klikken, download je een Excel bestand met daarin alle antwoorden op de vragen uit 

de presentatie. Wanneer deelnemers zich hebben moeten registreren onder een naam en/of 

andere gegevens hebben moeten invullen, zijn deze ook te zien in het Excelbestand en kun je 

zien wie welke antwoorden heeft gegeven. 

6.3 Resultaten wissen 

Via de knop Remove all answers wis je alle antwoorden die zijn gegeven in een presentatie.  

Let op, op de devices van de deelnemer is een cookie geplaatst, om te voorkomen dat iemand 

tweemaal dezelfde vraag beantwoord. Is dit wel toegestaan? Voeg dan een nieuwe sessie (zie 

4.4. Sessies) toe.  

6.4 Sessies 

Wanneer je je presentatie meerdere keren wilt gebruiken, kan je gebruik maken van de optie 

sessions. Ook voor het testen van je presentatie kun je een nieuwe sessie aanmaken. 

Voorafgaand aan de presentatie activeer je de juiste sessie. Op deze manier worden de gegevens 

van de deelnemers gebundeld per sessie opgeslagen. Dit is handig als je eenzelfde presentatie in 

meerdere werkgroepen wilt gebruiken. Je kan de resultaten van de eerste sessie (van 

bijvoorbeeld werkgroep 1) behouden, zonder dat ze in beeld zijn bij de werkgroep 2. 

Het groene bolletje geeft aan welke presentatie actief is en dus getoond wordt als je je presentatie start. 
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6.5 Delen van presentaties 

Je kunt je presentatie delen met collega’s. Samenwerken is niet mogelijk.  

Klik bovenin het scherm op Manage presentations. Hier verschijnt de lijst met je 

gemaakte presentaties. Klik op het  share-icoon om de presentatie te delen. Vul vervolgens het 

juiste UU e-mailadres in. Je collega moet al eens hebben ingelogd op Presenterswall, zodat het e-

mailadres herkend wordt.  Wanneer je collega of jij aan de slag gaat met de presentatie en 

wijzigingen aanbrengt, dan worden deze wijzigingen alleen in het account opgeslagen waarin 

gewerkt wordt. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je alleen de slides van de presentatie 

met je collega deelt. Je deelt geen resultaten of instellingen (zoals de URL bijvoorbeeld).   
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7. FAQ 
 

Hieronder staan veelvoorkomende vragen en de bijbehorende antwoorden. Staat je vraag er niet 

bij? Kijk dan bij de helpfunctie van PresentersWall onder het tabblad ‘Help’ of neem contact op 

met Educate-it.  

 

Hoeveel studenten kunnen er maximaal meedoen aan een sessie? 

PresentersWall heeft geen maximum aan het aantal gebruikers.  

 

Moet ik iets installeren om PresentersWall te gebruiken? 

PresentersWall is webbased, hiervoor hoef je niets te installeren.  

 

Kan ik bij een quiz vraag ook het juiste antwoord laten zien? 

Ja dit kan. Door op het pijltje naar beneden te klikken op het toetsenbord, wordt het goede 

antwoord getoond door middel van een groene balk met vinkje.   

 

Hoe kan ik bij het testen van mijn presentatie zelf een vraag meerdere keren 

beantwoorden? 

Hiervoor kan je de functie van sessions gebruiken. Start een nieuwe sessie en je kan via 

hetzelfde device opnieuw antwoord geven op de vraag. 

 

Blijven de evaluatie vragen altijd zichtbaar voor de deelnemers? 

Nee, je hebt de optie om bij Settings het evaluatie tabblad aan en uit te zetten. Zo kan je er 

bijvoorbeeld voor kiezen om pas na je presentatie of evenement het tabblad te activeren. 

Deelnemers kunnen dan achteraf pas de evaluatievragen beantwoorden.  

 

Hoe toon ik comments? 

Controleer of onder  Settings > Mobile Page > Add a Comment tab aan staat. Wil je de comments 

bij een vraag tonen, vink dan in het vraagscherm Show comments on screen aan. Wil je de 

comments op een apart scherm tonen, voeg dan als item een Comment screen toe. Worden de 

comments niet getoond? Controleer onder Comments of ze op groen staan.  
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8. Contact 
Heb je vragen of ondersteuning nodig bij het gebruik van Presenterswall? Neem dan contact met 

ons op. Ook als je opmerkingen of vragen over deze handleiding hebt horen we het graag. 

Didactische ondersteuning 

Willemien de Haan - w.i.dehaan@uu.nl 

Praktische ondersteuning  

Educate-it ondersteuningsbalie  

Adres:    Universiteitsbibliotheek Uithof, tweede verdieping, rode balie 

Openingstijden:  Elke werkdag van 8.30u - 17.00u  

Telefoon:  030 253 2197 

E-mail:    educate-itbalie@uu.nl 

Website:   https://educate-it-uu.sites.uu.nl 


