
 

  

HANDLEIDING  SOCRATIVE



Diens t  Onderw i j s  en  Onderzo ek  |  T eam  FOMEC |  j an -13  1 

 

Socrative is een gratis online stem-programma. Geheel webbased en voor op de iPad, iPhone of iPod 
te downloaden als gratis app. Voor de mobiele apparaten is er een studenten en een docenten versie 
te downloaden. In de docentenversie kunnen de vragen opgesteld, verstuurd en verzameld 
weergegeven worden.  

De studentenversie is om de vragen te kunnen beantwoorden. Dit kun je ook gewoon vanuit de 
desktop versie doen. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een bevestigingsmail en kun je direct aan de 
slag. 
 

EIGEN ROOM AANMAKEN:  

1. Ga naar http://socrative.com 
2. Selecteer rechtsboven Sign up 
3. Vul je emailadres en wachtwoord in en klik op Create Account 
4. Vul je naam, functie etc.(optioneel) in en klik op Continue.  Er volgt een korte 

presentatie/uitleg van Socrative in het Engels. 

INLOGGEN SOCRATIVE (TEACHER):  

1. Ga naar t.socrative.com 
2. Log in met je emailadres en wachtwoord. 
3. Klik op LOGIN

 
 
MAIN SCREEN: 

  

http://socrative.com/
http://t.socrative.com/
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EEN QUIZ TOEVOEGEN: 

a. Log in 
b. Ga naar MANAGE QUIZZES 
c. Selecteer CREATE A QUIZ 

 
d. Vul de gewenste naam in bij Quiz name.  
e. Start met de vragen door:  

i. Multiple choice te kiezen: je geeft zelf diverse antwoorden aan.  
Door het vinkje voor het antwoord te zetten, geef je aan welk antwoord 
correct is.  
Je kunt dit doen, om studenten bepaalde antwoorden te verduidelijken (met 
een optionele uitleg), maar je kunt dit ook voor studenten “onzichtbaar” 
maken.  
Deze optie is dan wel in het rapport zichtbaar: je hebt een beter overzicht van, 
of de workshop positief of negatief is ontvangen: de “juiste” antwoord is dan 
groen gemarkeerd….  
Voorbeeld: Schaal 1 t/m 5 – selecteer je 4 en 5 als correct: dan zie snel in het 
rapport of de workshop goed gescoord heeft… 

ii. Short Answer – dit kun je voor open vragen gebruiken.  
 

II.  Importeren vanaf een Excel sheet: 
a. Log in  
b. Ga naar MANAGE QUIZZES 
c. Selecteer IMPORT QUIZ 
d. Vervolgens IMPORT QUIZ FROM EXCEL 

Bij de volgende pagina vind je ook quiz-sjablonen die je eerst kunt downloaden om de 
vragen in Excel te verwerken. 
 

III. Eigen quiz kopiëren, bewerken en opslaan als een nieuwe quiz: 
a. Log in  
b. Ga naar MANAGE QUIZZES 
c. Selecteer in de drop-down lijst de quiz die jij wilt kopiëren 
d. Klik op DUPLICATE QUIZ  
e. Wijzig de naam van de quiz en breng, indien nodig, wijzigingen in de quiz aan.  
f. Klik op SAVE 
 

De gekopieerde quiz vind je bij de andere quizzen in de drop-down lijst. 
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QUIZ STARTEN: 

1. Log in 
2. Ga naar QUIZ STARTEN 
3. Laat de studenten naar m.socrative.com gaan en geef je ROOM NUMBER door, zodat zij 

kunnen inloggen. 
4. Selecteer in de Drop-downlijst de quiz die jij wilt starten en vink eventueel de gewenste opties 

aan/uit zoals het weergeven van juiste antwoorden of uitleg.

  
Rechtsboven zie je aantal studenten in de room. Aan de hand van deze aantallen kun je zien, 
of iedereen zich aangemeld heeft.  
Door het selecteren wie bepaalt de tempo van de quiz, wordt de quiz geopend.(Student- of 
Teacher Paced Quiz) 
 

5. De eerste vraag is automatisch naar de studenten gestuurd.  
Rechtsboven zie je hoeveel studenten een antwoord hebben gestuurd.  
 

 
Je kunt tijdens de evaluatie de “live” resultaten verbergen. Klik dan op HIDE LIVE RESULTS 

6. Nadat iedereen een antwoord heeft gestuurd (het aantal studenten is gelijk aan het aantal 
antwoorden: hierboven 1/1) kun je de volgende vraag zenden door op SEND NEXT 
QUESTION TO STUDENTS aan te klikken. 
Stel dat studenten niet mee willen werken en je krijgt niet alle antwoorden, dan kun je gewoon verder 
gaan met uitzenden van de volgende vraag. 

7. Ga verder totdat de laatste vraag wordt beantwoord. 
8. Als je klaar bent met de laatste vraag, klik op END ACTIVITY. 

Je krijgt nu een vraag om rapport te mailen of te downloaden.  
Dit kun je direct doen, maar je kunt hier ook voor kiezen om op dit moment geen rapport op te 
halen. 
Het rapport wordt in je room opgeslagen. 
Je kunt het rapport op een willekeurige moment downloaden of mailen. Het is te vinden in je 
room, onder de module MANAGE QUIZZES.  
Let op: de tijden bij het rapport worden weergegeven in de EST tijdzone.  
Is de tijd belangrijk voor jouw rapport, dan zou je deze zelf moeten omzetten naar CEST. Voor 
meer info: zie hier. [Ik heb zelf niet kunnen vinden of het mogelijk is om de tijdzone aan te passen. 
Heb wel een vraag naar de klantenservice gestuurd.]  

http://m.socrative.com/
http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/na/est.html
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TIPS: 

1. CLEAR ROOM – nadat een quiz is afgelopen of als er iets niet volgens plan verloopt (het 
aantal studenten klopt niet, terwijl iedereen heeft zich aangemeld in de ruimte) kies de optie:  
CLEAR ROOM. Alle gebruikers worden weggehaald uit de ruimte en kunnen opnieuw 
inloggen.    

2. I.v.m. de afhankelijkheid van de internetverbinding en omdat Socrative een third-party 
software pakket is (geen SLA afgesloten met de leverancier), zorg ervoor dat je ALTIJD 
papieren versie van de evaluatie bij de hand hebt. 

3. Je kunt het ROOM number zelf aanpassen, handig om hiervoor bv. je PCN te gebruiken. 

 

VOORDELEN SOCRATIVE: 

1. Gratis en eenvoudig 
2. Individueel (docent heeft een eigen room) of als groep (bijv. opleiding) te gebruiken. 
3. Studenten/deelnemers worden verwezen naar één link: m.socrative.com  
4. Overzichtelijke rapporten in Excel 
5. Duidelijke uitleg op elk niveau (Engels):

 
6. Bereikbaar via diverse devices: PC, Smartphone, iPad etc.…  
7. Toepasbaar tijdens “live” webinaars.  

NADELEN SOCRATIVE: 

1. Internet afhankelijk  
2. Maximaal aantal deelnemers: 50 
3. Moet “live” worden ingevuld - zowel de docent als student moeten tegelijkertijd ingelogd zijn. 

Student kan niet op een willekeurig moment inloggen en de vragen beantwoorden.  

 

 

M e e r  i n f o  v i n d  j e  h i e r .   

 

 
 

http://m.socrcative.com/
http://www.socrative.com/how-it-works

