Interactive Voting System

IVS-Basic

Onderwijs

IVS-Basic is het basispakket voor het IVS®-systeem. Dit pakket
wordt voor heel veel en heel diverse toepassingen gebruikt.

In het onderwijs wordt IVS-Basic gebruikt om interactie tot
stand te brengen met de studenten of leerlingen. Anonimiteit tijdens het college of de les is hierbij van groot belang.
Daarnaast kan het instapniveau van een groep eenvoudig
worden vastgesteld en kan tijdens, of aan het eind van een
college of les worden getoetst of de behandelde onderwerpen begrepen zijn.

Andere mogelijkheden zijn het vergelijken van resultaten,
bijvoorbeeld met de uitkomsten van een eerder gehouden
sessie, of met die van een landelijk onderzoek. Het publiek
kan tevens reageren op een video- of audiofragment.
Hiernaast treft u een drietal gebruiksgroepen aan met een
korte beschrijving van de wijze van gebruik.
Er zijn natuurlijk veel meer toepassingen. Als u wilt weten hoe
u het IVS-Basic-pakket kunt toepassen voor uw communicatie, neem dan contact met ons op.

Onderzoek
Omdat met IVS-Basic alle informatie onmiddellijk wordt opgeslagen in het programma, vormt het een ideale manier om
data te verzamelen. Aan het einde van een sessie kunnen
de resultaten direct globaal worden geëvalueerd om desgewenst te worden ingelezen in een statistisch programma. Op
deze wijze ontstaat er geen verlies van data tijdens de verwerking en is de tijdsbesparing ten opzichte van de conventionele manier van dataverzameling enorm.

Congressen
Het IVS®-systeem wordt al vanaf 1979(!) gebruikt om congressen te ondersteunen. Tegenwoordig is IVS® een waardevol
hulpmiddel om deelnemers actief in uw betoog te betrekken.
Stel na 15 tot 20 minuten een vraag en u ziet uw publiek opleven. Aan de andere kant heeft u zo een grote bron van waardevolle informatie voorhanden. Maak er gebruik van door de
juiste vragen te stellen!
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Het pakket biedt de mogelijkheid om resultaten door middel van heldere grafieken direct terug te koppelen naar het
publiek, waardoor dit actief betrokken wordt bij bijvoorbeeld
een presentatie. Bovendien kunnen er kruisverbanden worden gelegd met demografische kenmerken van het publiek.

