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Socrative 
Een digitaal evaluatiesysteem 

 

1. Je account 

 

Open een webbrowser op je computer en ga naar 

‘www.socrative.com’. 

Klik rechtsbovenaan op ‘Teacher login’. 

Heb je een google+ account, dan kan je deze gebruiken om in te 

loggen bij Socrative. 

Geen google+ account, klik op ‘Get a free account’ en vul het 

formulier in om een login aan te maken. 

 

2. Het dashboard 

 

 

 

 

Dit is je klasnummer. Wanneer 

leerlingen op hun toestel inloggen om 

een toets te starten, voeren ze dit 

nummer in. 

Zet een toets klaar voor 

je leerlingen. 

Start een wedstrijd. 

Stel snel een vraag. 

Stop de toets. 

Hier kan je je toetsen 

aanmaken en wijzigen. 

Klik op ‘Settings’ om al je 

studenten uit het virtueel 

lokaal te verwijderen of om 

uit te loggen. 

Hier zie je het aantal 

aanwezige leerlingen in 

je virtueel klaslokaal. 
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3. Manage quizzes (Beheer je toetsen.) 

 

4. Een toets aanmaken (=Create Quiz) 

 
 

 

5. Vragen aanmaken 

 

Klaar met de vragen? Scroll terug naar boven en klik rechtsbovenaan op ‘Save’.  

Stel een nieuwe toets 

op. 

Bekijk of wijzig een 

gemaakte toets. 

Importeer een toets 

van een collega. 

Bekijk de resultaten. 

Geef je toets een titel. 

Je toets wordt automatisch gedeeld met andere 

leerkrachten op socrative. Wil je je toets liever niet 

delen, klik dan op ‘Share Quiz’. 

Kies welk soort vraag je gaat toevoegen. 

Geef je toets een label mee. 

Klik hier wanneer je klaar bent met 

het aanmaken van je toets. 

Verwijder de vraag of wijzig de 

volgorde van de vraag. 

Typ hier de vraag. 

Vink het 

juiste 

antwoord 

aan. 
Voeg nog een mogelijk antwoord toe. 

Voeg een prent toe. 

Voeg een uitleg toe die bij een foutief antwoord kan gegeven worden. wordt. 
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6. Een toets klaarzetten (=Start a Quiz) 
 

 

• Student Paced – Immediate Feedback: De leerlingen krijgen onmiddellijk te zien of ze de 

vraag correct beantwoordden. (Je kan dit onderaan in de opties ook uitschakelen.). De 

leerlingen moeten elke vraag beantwoorden voor ze naar een volgende vraag kunnen 

overgaan. Je kan de vragen in de opties wel door elkaar laten stellen (=randomize) of indien 

multiple choice, kan je de antwoorden ook van volgorde wijzigen. Wanneer je een anonieme 

toets wil afnemen (bv. een poll ‘Hoe denk je over…’), kan je het weergeven van de namen 

uitzetten. 

• Student Paced – Student Navigation: Leerlingen krijgen links een overzicht van de 

verschillende vragen. Ze kunnen deze in willekeurige volgorde aanklikken en beantwoorden. 

Beantwoorde vragen worden zwart. Wanneer ze op ‘Finish quiz’ klikken, volgt er een 

waarschuwing wanneer je vragen niet beantwoord hebt. Je krijgt vervolgens de keuze om 

terug te keren naar de toets (Go Back) of om de toets toch in te leveren (Finish). 

• Teacher Paced: De leerkracht bepaalt het tempo van de vragen. Hij/zij kan ze dus één voor 

één opgeven. Ook de resultaten worden dan één voor één getoond. De leerkracht kan ook 

vragen overslaan of ze hernemen. 

 

7. De leerlingen maken de toets. 
 

De leerlingen openen een 

webbrowser op de computer 

en gaan naar 

‘www.socrative.com’. 

Rechtsbovenaan klikken ze op 

‘student login’. 

Vervolgens moeten ze het 

nummer van het klaslokaal 

opgeven en hun naam. 

Daarna start de toets. 

 

Aan de kleur van de nummering zie je om 

welk soort vraag het gaat. Als de vraag is 

beantwoord, wordt het vakje wit. 
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8. Resultaten (Reports) 
 

 

Klik in het hoofdmenu op ‘Live Results’ om de resultaten ‘live’ te bekijken. 

 

Als alle leerlingen de toets hebben afgewerkt, klik je 

op ‘Dashboard’ - ‘Exit ticket’.  

Je kan nu kiezen om de resultaten:  

• door te mailen 

• te downloaden,  

• (indien beschikking over google drive) 

onmiddellijk in je drive te plaatsen 

• te bekijken 

 

Om resultaten nadien te herbekijken klik je in het 

hoofdmenu op ‘Manage Quizzes’ – ‘Reports’.  

Klik vervolgens de toets aan waarvan je de 

resultaten wil bekijken. 

 

Je kan de volgende opties aanvinken: 

• Whole Class Excel: Je krijgt in excel een 

overzicht van alle leerlingresultaten. 

• Individual Student(s) PDF: Van alle leerlingen die de toets afnamen, krijgt je een individueel 

blad met de gecorrigeerde toets! 

• Question Specific PDF: Je krijgt per vraag een overzicht van de resultaten. 

 


