POLLING

Zoom is een eenvoudige en kwalitatief goede videocommunicatie oplossing en helpt u als docent
om toch de klassikale, sociale sfeer te behouden in een stabiele online omgeving. Op deze manier
kan iedere volksuniversiteit leuke, interactieve cursussen blijven aanbieden, ook als het even niet
op de eigen locatie kan.
Tijdens een vergadering zijn er diverse opties. Onderstaand wordt de polling optie uitgelegd. Met
deze optie kunt u (docent) de deelnemers vragen stellen, bijvoorbeeld als korte quiz of enquête.

Instellingen
Om de polling optie tijdens een online les te kunnen gebruiken, dient u deze voorafgaand
aan de les aan te zetten.
1. Ga naar www.zoom.us en login met uw gegevens.
2. Selecteer “Settings”.
3. Navigeer naar “In Meeting (Basic)”.
4. Zet de “Polling” instelling aan.
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Aanmaken Poll
1. Ga naar www.zoom.us en login met uw gegevens.
2. Selecteer “Meetings” in de linker kolom, gevolgd door de les waarvoor u de polling wilt
voorbereiden.
3. Scroll naar beneden totdat u “You have not created any poll yet” ziet.
4. Selecteer “Add”, vul de vraag en antwoordmogelijkheden in.
5. Selecteer “Save”.
6. U heeft nu de Poll voorbereid.

Polling tijdens de online les
Aan de rechterkant van de menubalk ziet u de optie Polling.

Poll voorbereid
1. Selecteer “Polling” in de menubalk.
2. Selecteer welke poll u wilt delen met de cursisten.
3. Klik “Launch Poll”.
4. De cursisten krijgen nu de poll in beeld te zien en kunnen
antwoorden.
5. Selecteer “End Poll” om de poll te stoppen.
6. U als docent krijgt nu de resultaten te zien.
7. Klik “Show Results” om de uitkomst aan de cursisten te laten
zien.
8. Herhaal bovenstaande stappen voor de overige polls (wanneer
u meerdere polls heeft aangemaakt).
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Poll NIET voorbereid
Wanneer u de poll niet heeft voorbereid, kunt u ook ad-hoc een poll
aanmaken.
1. Selecteer “Polling” in de menubalk.
2. Selecteer “Edit”.
3. U gaat nu naar de website van Zoom.
4. Klik op “Add Poll”.

5. Vul de vraag en antwoordmogelijkheden in.
6. Klik “Save”.
7. Sluit de webpagina af, en keer terug naar de online les.
8. Selecteer “Polling” in de menubalk.
9. Selecteer welke poll u wilt delen met de cursisten.
10. Klik “Launch Poll”.
11. U deelt nu uw poll met de cursisten.
12. Klik “End Poll” om de poll te sluiten.
13. U als docent krijgt nu de resultaten te zien.
14. Klik “Show Results” om de uitkomst aan de cursisten te laten zien.

Support
Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de admin van uw volksuniversiteit.
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