Presenter van Prowise
Wat?
Voor wie naast online stemmen op zoek is naar grafische interactiviteit (bv. het scherm van uw computer delen en een
figuur door studenten laten annoteren), is er Presenter van de firma Prowise: http://prowise.com/nl/presenter/ en
https://www.prowise.com/be/presenter-software/proquiz/.
Het is een zeer intuïtief online whiteboardsysteem, met rechtsonder een knop “proconnect”. Deze knop laat toe te
stemmen in verschillende multiple-choice settings. U kunt ook het scherm te delen. In de betalende versie zijn
opslagmogelijkheden opgenomen en is het mogelijk om een PowerPoint- of pfd-bestand te importeren.

Hoe?
Maak een gratis account aan te maken. Surf naar prowise.com/presenter en activeer de groep.

De studenten kunnen met hun laptop stemmen door te surfen naar connect.prowise.com en daar hun naam en
groepsnummer in te geven. Indien zij werken met android / iOs-gestuurde toestellen, moeten zij de prowise connect app
downloaden op hun toestel.

Het systeem werkt zeer goed. Het stemmen op de multiple-choice vragen lukt op alle toestellen. Het annoteren van
figuren werkt perfect op tablets, notebooks en laptops. Smartphones laten evenwel annotatie van figuren niet toe. De
applicatie meldt dan dat het toestel niet geschikt is.
Vervolgens kan de lesgever het computerscherm delen of een stemming starten.
Docent view:

Student view:

Dit online stemsysteem is gratis. Naast het stellen van vragen is het ook mogelijk om het scherm te versturen en gebruik
te maken van de scherm-annotatietool Prowise Annotate.

Aandachtpunten
Ga na of er wifi beschikbaar is in het lokaal.
Voor het werken met Presenter van Prowise is de aanwezigheid van WIFI een must. Als er geen gratis wifi beschikbaar is,
dan zullen zowel de lesgever als de studenten moeten gebruik maken van betalend draadloos internet zoals 4G.
Hierdoor zal er dan alsnog een prijskaartje hangen aan de Presenter tool. Het is daarnaast een gratis online

stemsysteem. Wij kunnen dus niet garanderen dat het in de toekomst blijft bestaan. Momenteel is ook een flash-player
nodig. Sommige browsers zullen flash niet meer ondersteunen.

Meer informatie?
Meer informatie over deze tool kan u vinden op de website https://prowise.com/nl_nl/launch/. In
https://youtu.be/ADQ5GcsiQ0o wordt het stemmen met Proconnect van Presenter belicht.
Videohandleidingen bij Presenter zijn te vinden op https://www.youtube.com/channel/UCM79EE6__98Q-Sdcorc1fkA
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