
1. Ga in interactie met je cursisten
Mentimeter, Kahoot!, Quizizz, Feedbackr, Poll Everywhere … behoren allemaal tot de student/audience response tools om 
feedback te verzamelen van je deelnemers. Ze werken elk op hun eigen manier, de ene iets luchtiger dan de andere, soms 
anoniem, soms gepersonaliseerd. Maar al deze tools zijn ze zeer bruikbaar in je les om snel je groep te bevragen. 

Het nadeel is dat je hier heel toch wat ‘apparatuur’ voor nodig hebt: tablets, smartphones van cursisten, pc, of digibord.   
Je cursisten moeten ook telkens met het internet verbonden zijn. Dat is niet altijd mogelijk. Er zijn ook niet altijd tablets beschikbaar 
of jouw cursisten hebben niet allemaal een smartphones. Plickers kan hier een oplossing bieden. 

Plickers is ook een student response tool. Je kan je cursisten multiple-choice of juist/fout vragen stellen en hun indivuele 
antwoorden bewaren. Het verschil bij Plickers is dat je curisten enkel een blad papier nodig hebben (en een enthousiaste lesgever 
met een smartphone en indien gewenst een pc met beamer/digibord om de vragen of resultaten te tonen). 

2. Hoe werkt het?
- Je maakt als lesgever groepen en vragen aan op www.plickers.com of via de app. 
- Je wijst gepersonaliseerde QR-codes toe aan je deelnemers (tot 63) en print deze uit. De grote van de kaarten bepaal je zelf. 
- Je projecteert de vragen aan je groep of leest ze gewoon voor. 
- De cursisten houden naar gelang het antwoord hun kaart in de juiste richting omhoog. 
- Jij als lesgever scant de kaarten van je cursisten met de app op je smartphone. 
- De resultaten verschijnen direct op het scherm van je smartphone of je maakt deze zichtbaar op het digibord. De resultaten kan 

je daarna opnieuw bekijken en bewaren. 
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	 	 Plickers Student response

http://www.plickers.com


3. Van start gaan 
3.1 Aanmelden
Ga naar www.plickers.com en kies ‘sign up’. Je kan je aanmelden met een e-mailadres en wachtwoord naar keuze of met je 
Google-account. 
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3.2 Klasgroep aanmaken

Bij Plickers werk je met kaartjes die toegewezen zijn aan elke individuele cursist. 
Je maakt daarom eerst voor elke lesgroep een set stemkaartjes aan. Elk kaartje wordt daarna gekoppeld aan een cursist.  
Het aanmaken van de groepen doe je bij ‘Classes’.  

 

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Geef de naam in van je groep. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kies het jaar en onderwerp. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Indien dit niet van toepassing is, kies dan voor ‘other’. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kies ook een kleur voor jouw groep. 
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Geef de voornaam en familienaam van de 
deelnemers in. 

 

Een aangemaakte lesgroep ziet er als volgt uit. 
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Wil je nog iets wijzigen aan de deelnemers, klik dan op het vinkje rechts naast de naam. 
Kies edit om de gegevens te wijzigen. 
Je kan ook indivuele cursisten of hele lesgroepen ‘archiveren’.  

Wanneer je een cursist of groep archiveert, verschijnt deze niet meer in het tabblad classes of in reports. De cursist of groep is 
echter niet definitief verwijderd.  

Op niveau van ‘classes’ of ‘groepen’ heb je de mogelijkheid om de archiveerde cursisten of groepen te laten zien. 
Wanneer je de cursist of groep opnieuw nodig hebt, heb je altijd de optie om te ‘de-archiveren’, zodat de cursist/groep wordt 
teruggeplaatst. Je kan deze ook definitief verwijderen. 
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3.3 Een map maken
Maak mappen om orde aan te brengen in je vragen. 
Klik bovenaan op het tabblad ‘Library’ en vervolgens op ‘New Folder’. 		 	 	 	 	 Geef de map een naam. 

Je kan in je ‘Library’ niet alleen mappen, maar ook submappen aanmaken, zoals je in onderstaand voorbeeld ziet. 

Bij het aanmaken van vragen is het handig om deze vragen al direct in 
de juiste map aan te maken. Je kan immers niet een hele reeks van 
vragen in 1 keer verplaatsen naar de juiste map. 
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Het aanpassen van de naam van de map of toevoegen van (submappen) gaat wel op een eenvoudige manier. 
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3.3 Vragen aanmaken
Met Plickers kan je twee type vragen aanmaken: een multiple choice vraag en een juist/fout vraag. 
Heb je al mappen?  Open dan de map en maak je vragen rechtstreeks in de juiste map. 

 

Klik op ‘New Question’. 
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Kies het het soort vraag: multiple choice of true/false 
en vul de vraag in. Voeg eventueel een afbeelding toe 
vanaf je pc. 

Je hebt maximum 4 antwoordmogelijkheden bij  
multiple choice.  

De cursisten kunnen immers hun Plicker-kaartjes maar op 
4 manieren draaien. 

Heb je maar 3 antwoordmogelijkheden nodig? Verwijder 
dan antwoordmogelijkheid D door op het kruisje te 
klikken. Zo wordt het anders lege antwoord D getoond 
tijdens de presentatie en dit kan cursisten in verwarring 
brengen. 

Vink het juiste antwoord aan. 
Klik daarna of Save of Save & create new. 
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Voorbeeld:	 	 	 	 	 	 	               	 	 Wil je achteraf je vraag nog aanpassen, verplaatsen, 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 archiveren of verwijderen, klik dan op het vinkje. 

Tip: 

Maak geen lange vragenlijsten aan. Een kwis met een tiental vragen werkt het best. 
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3.3 Vragen koppelen aan een groep
Nadat je een groep en vragen hebt aangemaakt, moet je de vragen ook koppelen aan deze groep. 
Dat lijkt wat werk, maar het is achteraf ook erg makkelijk omdat je daarna de vragen opnieuw kan linken aan een andere groep die 
je bij ‘classes’ hebt staan. 

Kies de vraag uit jouw library die je wil koppelen. Klik op ‘Add to queue’ en kies uit de groepen die je hebt aangemaakt. 
Alle geselecteerde vragen voor je groep komen rechts in de ‘Question Queue’ terecht. 

	 Je kan altijd nog een vraag verwijderen uit je rij. 

Als je vragen aanmaakt, is het handig om de vraag direct al aan een groep toe te wijzen, dan hoef je dit achteraf niet meer te doen. 
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3.3 Code-kaarten afdrukken

Je cursisten werken met stemkaarten. Deze kan je afdrukken vanop de website. 

 

Voor gewone groepen zijn expanded kaarten niet nodig. 
Kies voor Large Font of Large Cards. Zo maak je het de cursisten makkelijker 
om de antwoordopties te lezen. Lamineer daarna de kaartjes, zo kan je ze 
telkens opnieuw gebruiken. 
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Elke cursist uit jouw groep heeft zijn eigen kaartnummer. Dit geldt voor alle vragenrondes. 

Als je de codekaarten uitdeelt, zorg dan dat elke cursist zijn eigen, unieke kaart heeft.  
Je bewaart het rooster/overzicht dan ook best samen met je codekaarten. 
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Wanneer de cursisten de kaarten gebruiken/omhooghouden, moeten ze erop letten om hun vingers niet over de code te houden.  
Zorg er daarom voor dat jij genoeg witruimte laat rond de kaart, wanneer je ze uitknipt.  

Omdat de kaarten gelamineerd zijn, is er soms reflectie en werkt het scannen niet zo goed als er teveel lichtinval is.  
Kies dus best voor matte lamineerfolie. De kaart iets draaien of het lokaal een beetje verduisteren, helpt ook. 

! Plickers Pagina !  van !14 25



4. Cursisten bevragen en code-kaarten scannen

4.1 Plickers op je smartphone
Je hebt een smartphone nodig om met de app van Plickers de QR-kaarten van de deelnemers te scannen en de presentatie te 
bedienen. 

Download de iOS of Android app om te starten. Meld je aan met dezelfde gegevens van de website. 
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4.1 Bevraging starten en scannen

Zorg dat je bent aangemeld op de website. 
Klik op ‘Live View’ om te starten. 

Met Live View zien de cursisten ook de vragen op 
het grote scherm. 

Open vervolgens de Plickers app op je smarthone. 
Kies je klas en klik op 1 van de vragen die je (op voorhand) in de rij (queue) hebt gezet (zie 3.3) 
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Heb je op je smartphone een vraag aangeklikt, verschijnt deze ook direct op het grote scherm (projectie beamer/digibord) 

Je ziet de vraag, maar ook standaard de deelnemers uit jouw groep. Je kan deze ook verbergen via ‘Hide panel’. 

! Plickers Pagina !  van !17 25



Op je smartphone zie je de vraag die je hebt gekozen en je drukt op ‘scan’. 

Je krijgt een leeg scanvenster en de deelnemers van je groep te zien. 
De deelnemers houden hun kaarten omhoog. 
Scan de code van de cursist. Je ziet onmiddel het resultaat op het scherm van je smartphone. 

Deze deelnemer heeft de vraag goed beantwoord. 
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Je kan ook meerdere kaarten tegelijk scannen. 

	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 Bron Foto: http://www.teachwithfergy.com/assess-your-entire-class-in-20-seconds-or-less/ 
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Je ziet wie van de deelnemers al geantwoord heeft en hoe ze geantwoord hebben. In het voorbeeld 4 van de 12, waarvan de helft 
het juiste antwoord heeft aangeduid. 
Tik na het scannen van alle kaartjes op het vinkje om de resultaten te bewaren. Je ziet dan de eindresulaten op je smartphone. 
Dit doe je normaal nadat iedereen van de groep heeft geantwoord. De resultaten wissen doe je met het kruisje. 
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4.2 Resultaten op het grote scherm

Op het grote scherm zien de cursisten wie reeds geantwoord heeft. Er verschijnt een vinkje naast de naam van de deelnemer. 

Klik op ‘Reveal Answer’ om te laten zien wie juist of fout geantwoord heeft. 
Dit moedigt de competitiedrang aan. 
Het is ook spannend om te zien wie wat geantwoord heeft. 
Wil je de resultaten echter anoniem houden (enkel voor de lesgever) dan hoef je ‘reveal answer’ ook niet te gebruiken. 
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Kies ‘Graph’ als je de gekozen antwoorden en het aantal juiste en foute antwoord in staafdiagramvorm wil laten zien. 
 

Je ziet dan geen indivuele resultaten. 
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4.3 Antwoorden en scorebladen voor de lesgever

Wil je als lesgever de resultaten achteraf nog eens bekijken, bijhouden en uitprinten? Klik dan op de website op ‘Reports’. 
Je hebt 2 opties ‘Question History’ en ‘Scoresheet’. 

Bij ‘Question History’ kan je de antwoorden bekijken voor elke vraag, maar ook de antwoorden van de indivuele cursisten bij elke 
vraag. 
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Bij ‘Scoresheet’ krijg je een globaal overzicht van de resultaten. Je krijgt een gemiddelde score, maar ook de score per cursist.  
Erg handig! Je kan deze resultaten ook exporteren. 

Je kan bovendien voor elke cursist een individueel ‘rapport’ 
afprinten.  
Zo heeft hij de vragen en zijn antwoorden (resultaten) om er 
verder nog mee aan de slag te gaan. 
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4.4 Antwoorden ‘leeg maken’

De antwoorden leegmaken doe je via je smartphone. 

Let op! Daarna ben je ook wel definitief je scores kwijt op de website. 

Ben je niet zeker, kies dan toch voor het archiveren van de antwoorden. 
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