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Handleiding Socrative 

Ga naar www.socrative.com en maak een Teacher-account aan (gratis) 

Log in als teacher en je komt vanzelf in het hoofdmenu (MainScreen).  

Rechtsboven in beeld zie je het Room Number. 

 

Laat de leerlingen browsen naar: m.socrative.com en geef ze het betreffende Room Number 

De leerlingen zien het volgende inlogscherm: 

 

De vanzelfsprekende actie die de leerlingen hier doen is het juiste Room Number invoeren en klikken 

op:  “Join Room”.  

Vervolgens zitten de leerlingen klaar in het dashboard. Als de Teacher nog geen “activity” heeft 

toegewezen zien zij het volgende:

 

 

Ik bespreek nu 2 opties die je als leraar kunt inzetten: het stellen van een open vraag en het maken 

van een quiz. 

 

  

http://www.socrative.com/


meneermark.weebly.com 

1) Stel een open vraag aan de klas. 

(voorbeelden: Wat is je lievelingsspeelgoed? Over welk boek doe jij je boekbespreking? Wat vind jij 

een belangrijk onderwerp voor de leerlingenraad? Wat zijn volgens jou de 5 belangrijkste 

steekwoorden over de vorige geschiedenisles?) 

Kies in de MainScreen voor “Short Answer”: 

 
Het volgende menu verschijnt: 

 
Je kunt bij “Question” de vraag invoeren, maar je kunt de vraag ook gewoon mondeling stellen 

(invoeren in Socrative is niet vereist).  

Als je wil dat de antwoorden openbaar zijn (dus als je wilt weten wie wat heeft geantwoord) dan kies 

je voor de optie “Require Student Name”. De leerlingen moeten dan eenmalig hun naam invoeren. 

Klik vervolgens op “Start Activity”. Nu wordt op de schermen van de leerlingen meteen een activiteit 

zichtbaar. De antwoorden die zij invoeren verschijnen meteen op het scherm. (tip: wil je niet dat de 

leerlingen meteen elkaars antwoorden kunnen zien dan moet je het digiboard even blinderen of 

“freezen”) 

Heeft iedereen geantwoord en heb je de antwoorden besproken? Dan klik je op “End activity”. Als je 

de antwoorden van de kinderen wilt bewaren klik je op “download report”. Je ontvangt dan alle 

antwoorden in een Excel-bestand.
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2) Maak een quiz 

Aan het eind van de les kun je door middel van een quiz kijken welke leerling of welk groepje het 

meest over het onderwerp weet. In de Main Screen kun je van tevoren de quiz invoeren: “manage 

quizzes”  

 

en vervolgens “create a quiz”: 

 

Geef de quiz vervolgens een naam (bij “Quiz name” en voer de vragen in. Je moet per vraag 

aangeven of het een meerkeuzevraag (multiple choise) of een open vraag (short answer) betreft: 

 
Als je de vragen hebt ingevoerd klik je op “Save” en kom je terug in de Main Screen. Om deze quiz als 

activiteit aan de leerlingen toe te wijzen selecteer je “Start Quiz” 

 
 

 

  



meneermark.weebly.com 

In het quiz-menu selecteer je vervolgens de quiz bij “Select a saved quiz” 

Vervolgens kies je voor “Student Paced Quiz” of voor “Teacher Paced Quiz”. Bij Student Paced maken 

de leerlingen in hun eigen temp de quiz. Dit is bijvoorbeeld handig als de leerlingen niet op hetzelfde 

moment de quiz maken (bv als je te weinig devices hebt en de kinderen later op de dag op een pc de 

quiz maken). In geval van Teacher Paced quiz geef je als leraar aan wanneer de volgende vraag 

verschijnt. In dit geval is het handig dat je de vragen ook voorleest. 

  

Leerlingen krijgen na het beantwoorden van de vraag meteen te zien of de vraag goed of fout was en 

eventueel wat het juiste antwoord was. Wil je dit niet dan zet je een vinkje bij “disabele immediate 

right/wrong feedback” 

Ook aan het eind van deze les kun je een Excelbestand downloaden met daarin alle antwoorden van 

de leerlingen 


