APP

SKILLS

in het
onderwijs

Uitdaging:

Benodigdheden
Google-account, Chrome

Wat is het?
Met Google Formulieren kun je
heel eenvoudig een formulier
aanmaken en hier verschillende
soorten vragen in stellen. Het
formulier is vervolgens
eenvoudig te delen met je
studenten. De reacties worden
automatisch in een overzicht
gezet

Toepassingen
•
•
•

•

Een les of lessenserie
evalueren
Reacties rondom een
bepaald thema verzamelen
Studenten een formulier
laten maken om hun presentatie of opdracht door
de klas te laten beoordelen
Studenten een enquête af
laten nemen en de
resultaten bespreken en
interpreteren

Tips
•

•

Als je de presentatie wilt
delen kun je deze mailen,
maar je kunt ook via
http://goo.gl de link
inkorten en op de beamer
presenteren.
De mogelijkheden zijn
eindeloos. Zoek de grens
op!
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Uitdaging
In deze opdracht ga je een formulier maken dat je de studenten
aan het einde van de les in kunt laten vullen, eventueel vanaf
hun smartphone. In dit formulier stel je een aantal vragen die
voor jou relevant zijn, dus bijvoorbeeld of het niveau aansloot,
of een bepaalde werkvorm hun aansprak (en waarom wel/niet),
etc. Ten slotte bekijk en interpreteer je de resultaten.

Aan de slag
1. Ga naar drive.google.com en log in met je Google-account.
2. Maak een nieuw formulier, geef deze een naam (bijv.
Evaluatie Rekenen periode 2) en kies een thema uit.
3. Stel bij Titel van de vraag in wat je wilt vragen (bijv. ‘In
welke klas zit je?’) en stel de juiste vraagsoort in. Vul indien
nodig de antwoordmogelijkheden in. Geef ook aan of het
een verplichte vraag is. Klik op Gereed om de vraag af te
ronden.
4. Om nog een vraag toe te voegen, klik je naast Item
toevoegen op het pijltje om een vraagsoort te kiezen.
5. Stel het formulier verder samen met vragen die voor jouw
lesevaluatie relevant zijn. Kijk voor inspiratie op
http://goo.gl/Qv7NjZ.
6. Versleep indien nodig de vragen in de juiste volgorde.
7. Als je klaar bent, klik dan rechts bovenin op Formulier
verzenden. Je kunt de link naar de studenten mailen, maar
je kunt hem ook inkorten via http://goo.gl en de link op de
beamer projecteren.
8. Als de studenten het formulier hebben ingevuld, kun je de
resultaten bekijken via het menu Reacties ! Overzicht van
reacties. Veel succes!

