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Ondersteuning van Educate-it en licenties beschikbaar

Vorm

Vraagtypen
Z.o.z. voor
beschrijving van de
vraagtypen van de
votingtools die
Educate-it
ondersteunt.
Weergavevorm
‘wordcloud‘
beschikbaar bij
open vraag

PresentersWall
Webbased (helemaal online)
-Mogelijkheid tot opvragen directe
link naar vraag vanuit Powerpoint

Shakespeak
Invoegtoepassin
g Powerpoint
(Niet voor Mac)

Yes/no question
Multiple choice
Quiz question
1 to 10
Free text field
Likert (Totally disagree / Totally
agree)
Order question
MC with multiple answers
Ja

Multiple choice
Open vraag

Mentimeter
Webbased
(helemaal online)
-voor Office 365 is
Powerpoint plug-in
beschikbaar
Multiple choice
Word cloud
Quiz
Scales
Open ended
100 points
2 by 2 matrix
Who will win?

Ja

Ja

-Maximaal aantal antwoorden per
wordcloudvraag: 1.

-Aantal
antwoorden per
deelnemer in te
stellen.
-Filter voor lelijke
woorden.

Ondersteuning
voor en bij FSW
SRS
Webbased (helemaal
online)

Single choice
Multiple choice
Free text

Open tools/geen ondersteuning
beschikbaar
Socrative
Nearpod
Webbased (helemaal
Webbased (helemaal
online)
online)
-Powerpointslides
kunnen in Nearpod
worden geladen.
Multiple Choice
Open ended question
True / False
Poll
Short Answer
Quiz
Draw It
Fill in the Blanks
Memory Test

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee/n.v.t.

Modereren/filteren
van open vragen
Segmentatie/
kruistabel
Registratie
deelnemers + antw.
mogelijk

Ja

-Niet
geïntegreerd in
Powerpoint
-Opties voor
meerdere
antwoorden per
wordcloudvraag
Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee
-Wel bij Quiz

Ja

Ja

Aantal votes per
persoon per vraag
instelbaar
Quizfunctionaliteit
(overzicht
deelnemers)

Nee

Ja

Ja

Ja
-Gekoppeld aan
Osiris
(aanwezigheidsregist
ratie erg eenvoudig)
Nee

Nee

Nee

Ja, top 10 deelnemers

Ja
-Responstijd telt
mee

Nee

Ja
-Ook teams samen te
stellen

Ja

Surveyfunctie/

Ja

Ja
-Niet
geïntegreerd in
plug in
Powerpoint (!).
Ja, via Survey

Ja

Nee

Ja

Ja

student paced

-via Evaluation

(zie Dashboard)

Deelbaar met
collega’s

Ja, slides deelbaar

Ja, slides deelbaar

Maximaal aantal
gebruikers
Bijzonderheden

Onbeperkt

Powerpointpresentatie
deelbaar
Onbeperkt

-Campuslicentie UU, eenvoudig
inloggen.
-Commentfunctie
-Programma-overzicht (agenda)
toe te voegen

Aan de slag

edu.presenterswall.com
Tip: lees handleiding op website

Beschrijving vraagtypen van tools
waarvoor Educate-it licentie heeft
PresentersWall
Yes/No question: Een ja/nee-vraag. Goed te
gebruiken bij een stelling.
Multiple choice: Meerkeuzevraag. Er is géén
setting voor het juiste antwoord, dan moet voor
de Quiz Question gekozen worden.
Quiz question: Meerkeuzevraag waarbij er één
alternatief juist is.
1 to 10: Hier kan de student een waarde kiezen.
Bijvoorbeeld welk cijfer geef je deze
bijeenkomst?
Free text field: Open vraag. In te stellen als tag
cloud (bij korte antwoorden) of als ‘kaartjes’.
Likert (Totally disagree / Totally agree): Geef aan
in hoeverre je het met een bepaalde stelling eens
bent op een 5-puntsschaal.

Ja (?)

-Mogelijkheid
inhoudelijke feedback
toe te voegen.
Ja, via code

Ja

Onbeperkt

Onbeperkt

Tot 150 per room

Max. 200

-Geïntegreerd
in Powerpoint
(geen
Mac/Keynote!)

Exclusieve
vraagtypen:
Matrixvraag, 100
punten-vraag,
scalevraag

Gekoppeld aan
Osiris

Aanvraagformul
ier invullen

Aanvraagformulier
invullen

elo.fsw@uu.nl

www.socrative.com

-Tekenvraag, zie
voorbeeld
-Eenvoudig video,
audio, pdf, slides en
live twitter stream
toevoegen
-Resultaten direct delen
www.nearpod.com

Mentimeter
Order question: Dit is een sleep-vraag. Je kunt
hiermee de voorkeur van studenten inzichtelijk
maken.
Multiple choice with multiple answers: Meer-uitmeer. Bij deze vraag kun je meerdere juiste
antwoorden formuleren. Let wel, je kunt niet
aangeven wat de juiste antwoorden zijn.

Shakespeak
Keuze uit Vote slide of Message slide.
Bij een Message slide (open vraag) zijn er
maximaal 8 antwoorden tegelijkertijd in beeld.
Bij een Vote slide (meerkeuzevraag) kan er één
of kunnen er meerdere antwoorden als juist
worden aangemerkt.

Multiple choice: Het publiek kiest één of
meerdere antwoorden.
Word cloud: Antwoordenwolk waarin vaker
gegeven antwoorden groter worden
weergegeven.
Quiz: Geeft de kandidaten een score op basis van
hun antwoorden en reactietijd.
Scales: Publiek stellingen laten beoordelen op
een schaal.
Open ended: Open vraag.
100 Points: Elke kandidaat kan 100 punten
verdelen over verschillende items.
2 by 2 matrix: Laat items plaatsen op twee
dimensies.
Who will win?: Meerkeuzevraag waarbij alleen de
winnaar wordt weergegeven, de scores niet.

