
Voting tools 
Met een voting tool kun je je college of presentatie interactiever maken. Dit kan door vragen te stellen aan 
studenten of deelnemers die zij direct via (hun eigen) device kunnen beantwoorden. De ontvangen 
antwoorden worden live weergegeven en, indien wenselijk, voor de hele groep zichtbaar gemaakt. Binnen de 
UU worden er diverse voting tools aangeboden. De meest gebruikte voting tools zijn Shakespeak en 
PresentersWall. Elke tool heeft zijn voor- en nadelen. Voting tools kunnen veelzijdig zijn, bijv: om studenten te 
activeren, hun aandacht te trekken, kennis en misconcepties te toetsen, samenwerken en discussies in de klas 
te stimuleren, feedback ontvangen en geven.  

Wat zijn de effecten van het gebruik van voting tools volgens de literatuur? 
In de klas/les: 

 Beter leerklimaat. Studenten tonen meer interesse, aandacht en een betere houding tijdens de les;

 Het moedigt studenten aan om meer naar college te komen. Dit vooral als de voting tool met een
summatief doel (cijfer telt mee in het eindcijfer) ingezet wordt. Volgens onderzoek van Caldwell
(2007) is dit effect ook zichtbaar als het cijfer maar 5% van het eindcijfer telt;

 Het is een activerende werkvorm, stimuleert discussie en verhoogt de oplettendheid;

 Anonimiteit moedigt studenten aan om actiever te zijn in de les.

Leereffecten: 

 Leerprestaties: extensieve kwalitatief onderzoek toont aan dat leerprestaties met het gebruik van
voting tools toenemen. Studenten scoren beter op het tentamen. Studenten geven ook aan dat voting
tools de kwaliteit van hun leerervaringen verbeteren;

 Leerkwaliteit: Sommige studenten hebben voorkeur voor de toelichting van de peers boven de
antwoorden van de vragen. Studenten denken ook dat voting tools hen stimuleren of dwingen over
belangrijke concepten en over misconcepties na te denken;

 Het verbetert de kwaliteit en kwantiteit van de debatten in de klas;

 Het verhoogt de motivatie van sommige studenten: studenten zijn meer betrokken bij het
leermateriaal en de antwoorden van andere studenten maakt dat studenten meer geïnteresseerd in
de stof zijn;

 Meer en beter interactie, o.a. door effectievere peer-to-peer discussies. Tijdens het antwoorden van

de vragen gebruiken studenten complexere leerstrategieën om de leerstof te leren.

Assessment en feedback: 

 Betere feedback voor de docent en studenten;

 Formatieve feedback. De docent krijgt inzicht in het kennisniveau van de studenten zonder een cijfer
te geven en kan beter inspringen op vragen en leerbehoeften. Vooral ervarende docenten zijn meer in
staat om hun instructie aan de behoeften van de studenten aan te passen (contingent teaching);

 De studenten krijgen directe feedback en krijgen inzicht in de antwoorden van medestudenten en
kunnen hun antwoorden met die van de medestudenten vergelijken;

 Een voordeel van anonimiteit is dat studenten minder de neiging hebben om antwoorden te kopiëren
van medestudenten.

Algemene bevindingen 

 De meeste studenten kiezen voor een college met voting tools (t.o.v. zonder voting tools)

 Positieve effecten van voting tools nemen toe naarmate zij meer gebruikt worden.



Wat leert ons de literatuur over hoe docenten voting tools in hun onderwijs 
gebruiken? 

 Ter aanvulling (supplement): om inzicht / feedback te krijgen in het kennisniveau en begrijp van
studenten; om daarop hun traditionele lessen aan te kunnen passen; om het voorbereiden op het
examen te ondersteunen;

 Ter verrijking van hun lessen (minder eenzijdig), interactiviteit in de les vergroten;

 Om de betrokkenheid van de studenten te vergroten;

 Om peer-based instructie in de les te implementeren;

 Om op basis van goede vragen de studenten uit te dagen;

 Om misconcepties te corrigeren;

 Als pauze: om de aandacht van de student weer terug te winnen.

Wat zijn de uitdagingen in het gebruik van voting tools volgens de 
literatuur? 

Vanuit de studenten: 

 Weerstand tegen nieuwe onderwijsmethoden, stressvermindering en frustratie in het begin;

 Negatieve gevoelens als voting tools als summatieve toets en monitoring van aanwezigheid gebruikt

worden;

 Minder concepten komen aan bod. Dit ‘nadeel’ wordt volgens docenten door de diepere verwerking

van de leerstof die wel behandeld wordt ruim gecompenseerd.

 Sommige studenten geven aan dat voting tools niet geschikt zijn om bepaalde kennis te toetsen, bijv.

bij taal, recht en politiek.

 Sommige studenten kunnen de groepsdiscussies domineren en andere studenten kunnen hierdoor in

verwarring komen.

Voor docenten: 

 Geschikte vragen formuleren is uitdagend. De ervaring van docenten in het formuleren van vragen om

‘higher-order’ kennis en vaardigheden te toetsen is belangrijker dan de discipline. Onderzoekers zijn

het met elkaar eens dat goede vragen de volgende kenmerken hebben: ze focussen zich op een

leerdoel; laat de studenten meningen van anderen leren kennen en ze maken misconcepties en

verwarringen zichtbaar.

 Voor minder ervaren docenten is het aanpassen van hun lessen op basis van de antwoorden van de

studenten moeilijk;

 De focus moet op het leerproces en niet op de technologie en toetsing liggen.
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