
Handleiding Shakespeak – stemsessie en export resultaten 
Shakespeak werkt alleen op PC's en in Powerpoint.  
Zie voor meer informatie over Shakespeak bij de FNWI en andere handleidingen voor Shakespeak op 
Starfish: http://starfish.innovatievooronderwijs.nl/information/24/  
 
Deze handleiding heeft 3 stappen:  
Stap 1: Starten van een presentatie met stemvragen in Shakespeak 
Stap 2: Stemmen  
Stap 3: Afsluiten en exporteren van de resultaten 
 

Stap 1a: Openen van een Shakespeak presentatie 
1. Open de Powerpoint presentatie. Druk in de presentatie de tab SHAKESPEAK. 
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Stap 1b: Account invullen  
1. Start session 
2. Vul je Shakespeak account in: de username is je e-mail adres  
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Stap 1c: Settings controlleren / aanpassen 
1. De stemsessie is default ingesteld op Nederlandse taal en anoniem stemmen. De stemsessie heeft een 

stemcode. Deze code moeten studenten invullen als het wachtwoord als ze gaan stemmen. Je kunt de 
code, de taal en manier van stemmen aanpassen door Edit Session Details te kiezen.  

2. Als je tevreden bent met de settings klik Start session. Als met dezelfde presentatie al eerder is 
gestemd, wordt er de volgende vraag gesteld: "We found results in one or more votes. Do you want to 
clear these first?" Als om een stemsessie met een nieuwe groep studenten gaat, kies je "Yes".  

3. Kies Slide show in Powerpoint  
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Stap 2a: Introductie slide 

1. Een presentatie heeft meestal eerst enkele slides met inhoud. Vóór de eerste Shakespeak stemvraag 
komt eerst een slide met de informatie over het stemmen groot in beeld. Dit is om het stemmen te 
introduceren.  

2. Vraag studenten om alvast naar shakeq.com te gaan en inloggen met de code in beeld. Bij alle 
opvolgende slides waar studenten wordt gevraagd om werkelijk te stemmen, komt dezelfde informatie 
onderin bij elke stemslide duidelijk in beeld. De deelnemers hoeven dus geen codes of 
adressen/nummers te onthouden of ergens opschrijven.   
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Stap 2b: Stemmen 

1. Teller van stemmen.  
2. De stemming is open.  
3. Als alle stemmen binnen zijn, ga je door naar de volgende slide waar de uitslag van het stemmen te 

vinden is. Bij het aanmaken van een stemvraag bepaal je of studenten op het moment dat het resultaat 
in zicht is nog verder mogen stemmen of niet. In het geval van deze demo is de pol nog open.   

De presentatie kan vervolgens doorgaan met het wisselen van gewone slides en stemslides totdat deze 
afgelopen is.   
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Stap 3a: Afsluiten en de resultaten opzoeken 

Alleen de eigenaar van de account heeft de toegang tot de resultaten van een stemsessie en de export.  

1. Als de presentatie klaar is druk je Stop Session. Dit is belangrijk! Als een stemsessie ergens open blijft 
kan je geen andere meer starten. 

2. Kies Do nothing with the results. Je kunt kiezen om de resultaten direct of later te exporteren van je 
Shakespeak dashboard in een Excel file. De optie Save results bewaart de resultaten in % per stemvraag 
in een pdf file op je computer.     

3. (a) Direct exporteren: Open het Dashboard > Download results. (b) Later exporteren: ga naar: 
https://dashboard.shakespeak.com/ > Results > Download 

Log in met je Shakespeak account. In beide gevallen is een login met je Shakespeak account nodig.   
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Stap 3b: Resultaten exporteren op Shakespeak Dashboard 

Alleen de eigenaar van de account heeft de toegang tot de resultaten van een stemsessie en de export.  

1. Zie AFTER THE SESSION: Presentation Results  

2. Selecteer Show Results bij de presentatie waar je data wilt bekijken/exporteren.  

3. Kies Export to Excel om data te exporteren als Excel file.  
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