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Mentimeter uitproberen?Margo van den Oord
Studentmedewerker Klik op de button en meld je 

gratis aan bij Mentimeter.
Bestuur OO ’sH

“Mentimeter, een gestructureerde 
app waarbij de samenwerking met 
het team goed zichtbaar is.”

“Mentimeter geeft op een speelse 
manier alle deelnemers een stem 
en bevordert de betrokkenheid.”

AANRADER VALT TEGEN

Raden wij deze tool aan?
Mentimeter maakt presentaties 

interactief, leuk en leerzaam.

Gebruiksgemak

Functies & functionaliteit

Sjablonen & templates

Prijs/kwaliteit-verhouding

TOP 10 ONLINE SAMENWERKINGSTOOLS

Bekijk de video hier

ondernemend-onderwijs.nl

Online interactief aan de slag Voordelen Nadelen
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EnquêtesLive polls Online presentatiesWoordwolken

Interactiviteit Lange laadtijden

Mobielvriendelijk Beperkte slides

Data verzamelen Vergt ICT kennis

Gemakkelijk Weinig gebruikers

Betrokkenheid Betrouwbaarheid

Mentimeter is geschikt voor:

ondernemend-onderwijs.nl

Mentimeter
Een online poll- en presentatietool waarmee je 
respons ophaalt bij je publiek. Je legt je publiek 
een vraag of een stelling voor, waar ze anoniem 
op kunnen reageren via hun telefoon of laptop. 
De uitslag is direct zichtbaar, waardoor je hier 
meteen op in kunt spelen.

Tijdens het online lesgeven zie je bijna niet of je leerlingen 
betrokken zijn bij je les. Hoe kun je hier iets aan doen? 
Mentimeter kan je hier bij helpen! Je kunt leerlingen 
vooraf, tijdens en na je bijeenkomst een of meerdere 
vragen of stellingen laten beantwoorden. Vooraf kan 
handig zijn om de voorkennis te activeren, tijdens om 
leerlingen te motiveren en achteraf om te controleren of 
zelfs te evalueren. Het enige wat je hoeft te doen is in te 
loggen op mentimeter.com en je vraag of stelling in te 
typen. Je leerlingen loggen in met een code en kunnen 
de vraag of stelling beantwoorden. De uitslag is direct 
zichtbaar, waardoor je hier meteen op in kunt spelen 
tijdens je les, college of webinar. Benieuwd naar de andere 
tools? Klik dan op de button hiernaast.
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