Primoforum versus Mentimeter
Hulpmiddelen om groepsgesprekken te ondersteunen zijn niet breed gezaaid. Voor de grotere events
zijn Buzzmaster en Sendsteps redelijk bekend. Waar het vooral om de inhoud gaat worden twee
instrumenten veel gebruikt: het Zweedse Mentimeter en het uit Nederland afkomstige Primoforum. Wat
zijn de verschillen precies tussen die laatste twee?

Regie?

Plaatjes als antwoord?

Time management?

Volledig

Beperkt

De gespreksleider bepaalt
wanneer de deelnemers starten
met antwoorden en of de
antwoorden direct of pas later
worden getoond.

De gespreksleider kan alleen het
moment kiezen waarop de
volgende vraag wordt getoond.

Ja

Nee

Deelnemers kunnen met hun
tablet of smartphone foto’s
nemen (bijvoorbeeld van een
tekening) en deze insturen als
antwoord.

Open vragen kunnen alleen met
tekst worden beantwoord.

Ja

Beperkt

Bij open vragen kan een timer
Er is een eenvoudige timer
worden ingesteld. Hiermee kun beschikbaar.
je het ritme en de snelheid van
je sessie bepalen. Voor elke fase
kun je een tijd instellen: praten,
typen, lezen.
Antwoorden ordenen?

Wordcloud?

Diverse mogelijkheden

Nee

Je kunt antwoorden sorteren op
afzender én je kunt de
antwoorden onderbrengen in
categorieën. Individuele
antwoorden kun je extra
aandacht geven door ze te
markeren.

Ordenen van antwoorden is niet
mogelijk. Wel kun je individuele
antwoorden extra aandacht
geven door ze te vergroten.

Bij alle open vragen

Beperkt

Bij elke open vraag kun je de
ontvangen antwoorden
weergeven als wordcloud.

Alleen als je kiest voor het
vraagtype ‘wordcloud’ kun je
een wordcloud tonen.

Alle antwoorden tonen?

Nieuwe vragen toevoegen?

Dupliceren en delen?

Kant-en-klare vragen?

Ondersteuning?

Heel eenvoudig

Lastig

Met de automatische scrollfunctie kun je alle antwoorden
(ook als het er heel veel zijn)
tonen. Omdat de antwoorden
allemaal onder elkaar staan
komt dat de leesbaarheid ten
goede.

De antwoorden worden verdeeld
over drie kolommen. Je kunt bij
veel antwoorden handmatig de
kolommen verschuiven zodat
alle antwoorden getoond
worden.

Ja

Ja

Omdat het centrale scherm is
losgekoppeld van het
bedieningsscherm kunnen
vragen worden toegevoegd en
gewijzigd, zonder dat de
deelnemers daar iets van
merken.

Er kunnen nieuwe vragen
worden toegevoegd. De sessie
wordt dan wel even
onderbroken, omdat je moet
schakelen van presentatiemodus naar instellingen-modus.

Ja

Beperkt

Je kunt een sessie dupliceren
voor eigen gebruik en je kunt
een sessie delen met andere
gebruikers van Primoforum.

Je kunt een sessie wel
dupliceren, maar niet delen met
een andere gebruiker van
Mentimeter.

Ja

Ja

Primoforum heeft een eigen
vragenbibliotheek. Hierin staan
complete vragensets ingedeeld
op thema.

Mentimeter heeft templates.
Elke template bevat 1 vraag die
je in een sessie kunt opnemen.

24/7 in het Nederlands

Via website of e-mail

Primoforum is een Nederlands
product. Betalende abonnees
kunnen 24 uur per dag de
helpdesk bellen. Ook worden
regelmatig praktijktrainingen
gegeven.

Veel voorkomende vragen
worden beantwoord op de
website. Andere vragen kunnen
per e-mail gesteld worden. Er is
geen telefonische
ondersteuning.

Vraag een account aan bij
Primoforum

Vraag een account aan bij
Mentimeter

