Gratis online stemmen met Socrative
Wat?
Met Socrative kan de lesgever op een eenvoudige manier online vragen stellen aan de studenten. Zo
kan de lesgever de studenten activeren tijdens het hoorcollege. Aan de hand van vragen en
probleemstellingen kan de lesgever o.a. de voorkennis van de studenten nagaan, testen of ze de
lesmaterie hebben begrepen, peilen naar hun mening en de studenten elkaars antwoorden laten
vergelijken.
Hoe?
De lesgever maakt een account aan. Met behulp van dit account kan de lesgever 'room’nummer
aanmaken. De lesgever kan ervoor kiezen om just-in-time vragen te stellen. Socrative heeft een
beperkt aantal vraagtypes: meerkeuzevragen, juist/fout-vragen en open vragen waarop studenten
korte antwoorden kunnen geven. De lesgever kan ook een quiz voorbereiden. Studenten schrijven zich
online in door het roomnummer in te geven en kunnen vervolgens de vragen beantwoorden of
deelnemen aan de quiz. De resultaten van de bevraging kunnen direct online aan de studenten worden
getoond. Zo kan de lesgever de resultaten gemakkelijk bespreken. Bij een quiz is het ook mogelijk om
beperkte rapporten te genereren.
Voordelen
Deze gratis tool is laagdrempelig in gebruik voor zowel de lesgever als de student. Zo moet de student
geen account aanmaken. Enkel de lesgever heeft een account nodig om de vragen te kunnen
voorbereiden. Er zijn geen stembakjes nodig. De student kan online stemmen via een smartphone,
tablet of laptop.
Nadelen
Er kunnen maximaal 50 studenten deelnemen per sessie.
Aandachtpunten
Ga na of er wifi beschikbaar is in het lokaal. 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 Socrative tool.
Meer informatie?
Meer informatie over deze tool kan u vinden op de website: www.socrative.com.
Videohandleidingen bij Socrative zijn te vinden op
https://www.youtube.com/channel/UCZKuswVcSqijo0YbZTmFnxQ

