
Produxi-Quizzer 
 

Produxi-Quizzer is een programma waarmee 
je een quiz kunen samenstellen en samen 
met Ziggi laten uitvoeren 

 

Op de desktop zie je een icoontje waarmee 
je het programma kan starten door erop te 
dubbelklikken 

Quizzer 



Nadat je het programma hebt gestart zie je de 
verschillende stappen, in tabbladen ingedeeld. 

invoeren van de vragen en 
andere teksten 

samenstellen van sessies 

het doen van de sessie 

bekijken van de resultaten 



Klik hier om nieuwe 
vragen toe te voegen 

Overzicht teksten 

Klik hier om nog meer 
teksten aan te passen 

Klik hier om een bestaande 
vragenlijst te kiezen. 

Klik hier om de 
vragen op te 

slaan 

Klik hier om vragen 
te verwijderen. 



Maken van de vragen 

Geef aan welk 
antwoord correct is 

Na een klik op “voeg 
toe” verschijnt dit 

invul  venster.  
Vul hier de vraag en 

antwoorden in. 
 



Maken van de extra teksten 

Hier kunnen teksten 
worden ingevoerd die Ziggi 

kan gebruiken. 
{#naam# wordt vervangen 
door naam van het kind) 

Klik hier om nog meer 
teksten aan te passen 



Maken van de extra teksten 2 

Klik hier om 
deze pagina 
te sluiten. 

In dit venster staan de 
teksten en bewegingen 
die Ziggi kan gebruiken 
tijdens de verschillende 

stappen van de quiz.. 



Maken van een sessie 3 

In het linker deel komt de inhoud van een sessie. 

 

Onderdelen vanuit de rechter delen kunnen 
worden geselecteerd door daar op dubbel te 
klikken. 

Met dubbelklik op een geselecteerd onderdeel 
in het linker vak wordt de selectie ongedaan 
gemaakt. 

 



Selecteer welke 
uitleg gegeven moet 

worden 

Maken van een sessie 1 

Er wordt geen uitleg 
gegeven. 

Er wordt een korte 
uitleg gegeven. (bijv. 
Als het kind eerder 

gespeeld heeft. 

De quiz wordt volledig 
uitgelegd, bijv als het kind 

het voor de eerste keer 
speelt 



Verzameling vragen en 
teksten. 

Verzameling vragen en teksten. 
Met een dubbelklik word een 

tekst geselecteerd 

Hier komen de teksten 
voor de sessie door 
selectie van teksten 

rechts. 

Maken van een sessie 2 

Klik hier een nieuwe sessie 
te beginnen, om een sessie 

te laden of een sessie te 
bewaren 

Klik hier om een sessie te 
laden, een nieuwe sessie te 
beginnen of een sessie te 

bewaren 

Klik hier om een sessie te 
laden, een nieuwe sessie te 
beginnen of een sessie te 

bewaren 



Filter vragen op tekst in de vraag, 
en/of moeilijkheidsgraad, en/of 

onderwerp. 

Maken van een sessie 3 



Uitvoeren van een sessie 1: 

3) Start Ziggi 

5) Start 
uitvoering 

van de quiz 

2) Kies welke sessie 
moet worden gedaan 

1) Vul naam van 
het kind in 

Hierin komt het 
verloop van de 

quiz. 

4) Kies wel of 
niet gebruik 

van wip . 

Gebied waar de 
netwerk gegevns 
worden gemeld 



Uitvoeren van een sessie 2: 

Als de quiz gestart is wordt 
hiermee de quiz gepauseerd. 

Als de quiz gestart is wordt 
hiermee de quiz gestopt 



Instellen hoe hard Ziggi praat 

Verzameling vragen en 
teksten. 

Klik op geluidsterkte toont de 
knoppen om Ziggi harder of 

zachter te laten praten 



Bekijken van de resultaten 

Lijst van uitgevoerde tests. 
Met dubbel klik worden de 

details getoond Resultaten van een 
selecteerde test 



Talen van de NAO ophalen 
Conversie van Excel data 

Klik hier om een excel 
bestand te converteren 

naar een quiz vragen 
bestand 

Klik hier om de naam van 
de robot aan te passen. 


