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WAT IS MENTIMETER?  

 

Mentimeter is een online stem- en presentatietool 

waarmee je antwoorden ophaalt bij studenten. Je legt 

studenten vragen en stellingen voor, waar ze anoniem op 

kunnen reageren via hun telefoon of laptop. Dit is mogelijk 

tijdens en buiten je les. De uitslag is direct zichtbaar, 

waardoor je hier meteen op in kunt spelen tijdens je les of 

de online contactmomenten. 

 

WAARVOOR MENTIMETER GEBRUIKEN?  

 

• Meningen en vragen van studenten ophalen in en 

buiten je les. 

• Studenten actiever betrekken en te prikkelen.  

• Afwisselen in je les.  

• Testen hoeveel kennis studenten al bezitten over een 

bepaald thema en of studenten nog bij zijn met hun 

kennis. 

• Studenten beter voor te bereiden op een les door hen 

voorafgaand aan de les een polling te laten maken. 

• Groepsdiscussies bevorderen. De resultaten van de 

polling zijn direct zichtbaar, waardoor je deze kunt 

gebruiken om discussies mee te starten. 

• Studenten anoniem te laten antwoorden. Zo krijgen 

ook de stillere studenten een stem. 

 

GRATIS VS BETAALDE VERSIE MENTIMETER:  

 

Mentimeter free Mentimeter Pro 

Maximaal 2 vragen (en 

max. 5 quiz-vragen) 

Onbeperkt aantal vragen 

Maximaal 5 type vragen Alle vraagtypes 

Export naar PDF Export naar Excel 

  
Nb. Beide versies hebben ongelimiteerd aantal presentaties en 

deelnemers. 

MENTIMETER PRO OP DE HAN 

 

Mentimeter Pro is een HAN-brede applicatie. Vanuit de 

dienst ‘Toolbelt’ adviseren we door middel van 

gebruikersonderzoek o.a. welke laagdrempelige 

leerfunctionaliteiten, zoals Mentimeter Pro, het beste passen 

bij onderwijs én of deze ook passen in de HAN-

infrastructuur, organisatie, wetgeving en financiering.  

We hebben voor Mentimeter Pro accounts beschikbaar 

voor alle HAN-collega’s, uitsluitend aan te maken met hun 

HAN emailadres en dus ontsloten via SSO met hun 

HANaccount. Dit zijn docenten en medewerkers die tegen 

de beperkingen van de gratis versie aanlopen, en Mentimeter 

willen inzetten in hun onderwijs. P.s. een licentie op de gratis 

versie is niet meer aan te maken met gebruik van je HAN 

emailadres! 

 

De huidige campus brede Mentimeter Pro licenties zijn in 

ieder geval tot 1 september 2023 te gebruiken. Over het 

gebruik na 1 september 2023 wordt een besluit genomen na 

evaluatie onder de gebruikers en een advies van het Toolbelt 

team.  

 

VOORWAARDEN: 

 

• Je gaat akkoord met het houden aan het HAN-

reglement over ‘het omgaan met (persoonlijke) 

gegevens en informatiesystemen’, bij de inzet van 

Mentimeter Pro. 

• Je gaat ermee akkoord bij de inzet van Mentimeter Pro 

dat je account persoonlijk is en niet deelt met anderen. 

• Je gaat ermee akkoord dat de inzet van Mentimeter Pro 

(mogelijk) tijdelijk is, gedurende de looptijd van het 

contract. Een vervolg hangt af van de evaluatie van het 

gebruik van Mentimeter Pro op de HAN. 

• Je bent je ervan bewust dat je verantwoordelijk bent 

voor de informatie die je via Mentimeter presenteert 

aan studenten/medewerkers. Zorg ervoor dat je 

geen privacygevoelige informatie deelt via 

Mentimeter.  

AAN DE SLAG 

 

Wat doe je als je aan de slag wilt met Mentimeter Pro? 

• Inloggen in Mentimeter doe je met je HAN-account 

via SSO. Volg de instructies in de Toolbox bij ‘Aan de 

slag’ en ‘Wat heb je nodig?’. 

• Volg de aanmeld instructies en ga aan de slag! 

 

ONDERSTEUNING 

 

Omdat het hier gaat om een laagdrempelige applicatie 

waarover veel online informatie te vinden is, zal er 

beperkte ondersteuning beschikbaar zijn door Functioneel 

Beheer SZ. Deze ondersteuning richt zich met name op: 

• Begeleiden uitgifte Pro accounts, onderzoek algemene 

voorwaarden, privacy en AVG. 

• Tips en adviezen bij evaluatie. 

• Monitoren verantwoord gebruikers gedrag ihkv 

privacygevoelige gegevens.  

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES  

 

Mentimeter is een webapplicatie die via alle browsers te 

gebruiken is. Docenten en medewerkers zijn verplicht een 

account via Single Sign On (SSO), met twee factor 

authenticatie, mét hun HAN emailadres aan te maken en is 

dus gekoppeld aan hun HAN account. Ze kunnen daarna 

vragenlijsten en/of quizzen maken. Studenten hebben een 

eigen device nodig om via een code in te loggen. Hiervoor 

zijn geen verdere inloggegevens nodig.  

HANDLEIDING EN TIPS 

• Meer informatie over het gebruik van Mentimeter is 

o.a. te vinden op Mentimeter.com en deze Getting 

Started site. 

• 5 Manieren om Mentimeter te gebruiken: zie video. 

• Probeer het eerst eens uit met een collega! 

• Publiceer het resultaat als afbeelding in 

OnderwijsOnline. 

• Via Google nog veel informatie te vinden: Bijvoorbeeld 

bij Zuyd Hogeschool. 

 

https://www1.han.nl/insite/rondomhetwerk/content/Reglement_omgaan_met_gegevens_en_informatiesystemen.xml?sitedir=/insite/rondomhetwerk
https://www1.han.nl/insite/rondomhetwerk/content/Reglement_omgaan_met_gegevens_en_informatiesystemen.xml?sitedir=/insite/rondomhetwerk
https://www.han.nl/onderwijsondersteuning/tools/mentimeter/
https://www.mentimeter.com/how-to
https://help.mentimeter.com/en/
https://help.mentimeter.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=8ckjXGzOM-g
https://digitaledidactiek.zuyd.nl/mentimeter/

