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Voorwoord

Sedert de invoering van de pc in het onderwijs, september 1985, heeft de computer een hele evolutie 
doorgemaakt. Dit is ook te merken aan het daaraan gekoppelde onderwijs. In de beginfase werd de 
nadruk gelegd op het bestuderen van het toestel op zich en de mogelijkheden om toepassingen te 
leren ‘programmeren’. Ook werd vrij snel de nadruk gelegd op de ‘utiliteits’-functie van de computer, 
namelijk het gebruik van allerhande kantoortoepassingen. In de tweede fase, vanaf midden jaren 
negentig, kwam het internet op de voorgrond. Naast het e-mailen en surfen werd de elektronische 
leeromgeving een centraal gegeven in het onderwijs. Naast commerciële producten, zoals 
ELOV en Smartschool, werd ook open source, met als meest gebruikte toepassingen Moodle en 
Dokeos, geïntroduceerd. Tot op vandaag ontwikkelen deze toepassingen zich steeds verder en lijkt 
communicatie, in de meest uiteenlopende vormen, een essentieel onderdeel van de ELO te worden. 

Geleidelijk aan zien we een derde fase in de toepassing van ICT in het onderwijs aanbreken.  Deze 
fase ontstaat door meerdere factoren: 
de technologische vernieuwing maakt de pc een bijzonder krachtig multimediaal instrument. Tekst, 
geluid, bewegende beelden, … maken en gebruiken zijn voor iedereen mogelijk geworden. 
De evolutie naar micro-technologie heeft ervoor gezorgd dat de oorspronkelijke ‘grote’ pc, veranderde 
in een laptop en maakt zelfs toepassingen met de smartphone haalbaar. 
De opkomst van WEB 2.0 creëert toepassingen die enkel een kader aanbieden en de gebruiker 
toelaat zelf content te maken en te delen.

Deze evolutie maakt dat ICT een instrument voor cultuurparticipatie (viWTA) is geworden. Het gaat 
dan zelfs niet meer alleen om culturele informatievergaring, maar ook om cultuurbeleving met ICT (en 
internet). Denken we maar aan de mogelijkheden om muziek te beluisteren, video’s, clips en films te 
bekijken, tot het virtuele museumbezoek. 

Uit eigen onderzoek in maart 2009 bij 478 leerlingen uit het secundair onderwijs tussen 12 en 
21 jaar bleek 100% van de leerlingen thuis toegang tot pc of laptop te hebben, terwijl 97% thuis 
internettoegang heeft. De leerlingen die thuis geen internetmogelijkheden hebben, bleken wel aan 
sociale netwerken deel te nemen.  Dit betekent dat het probleem van de ‘have’ en ‘have not’, dat 
jarenlang als obstakel voor verregaande ICT-integratie in het onderwijs gold, geleidelijk aan opgelost 
geraakt. Het zorgt echter voor het ontstaan van een nieuwe, tweede digitale kloof, nl. die van de ‘can’ 
en ‘can not’. Deze tweede digitale kloof verdeelt de leerlingen niet meer in twee groepen, maar trekt 
de scheiding tussen de leerlingen, die volop mee zijn met deze tools, en de leerkrachten, die eerder 
als digital immigrants beschouwd kunnen worden.

Om dat probleem aan te pakken werd het REN-thema ‘de computer als multimedia-instrument in de 
klas’ uitgewerkt.  Voor de meest uiteenlopende multimediale toepassingen, zoals gaming, second 
life, videobewerking, dynamische fotopresentaties, …, werden didactische en technische fiches 
uitgewerkt. Leerkrachten en leerlingen kunnen hier mee aan de slag! Het materiaal werd gebundeld in 
het onderhavige boek en ook online op de website van RENVlaanderen (http://www.renvlaanderen.be) 
gepubliceerd.  
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Webomgeving1
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Een eigen webomgeving met diverse functionaliteiten nuttig inzetten in de   
klaspraktijk

Doelstellingen

 ► Leerlingen op een gestructureerde wijze leerinhouden aanbieden in een vakgepersonaliseerde  
 webomgeving.

 ► Samenwerkend leren door middel van ICT.

 ► Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een werkstuk leren opnemen.

 ► De krachtige web 2.0-tool, BLIKI, leren gebruiken om kennis te vergaren.

 ► Leerlingen leren vakinhouden kritisch benaderen.

Koppeling aan eindtermen

 ► De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van ICT (voor hen bestemde) digitale informatie opzoeken,  
 verwerken en bewaren.

 ► De leerlingen kunnen op een gerichte manier online communiceren.
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Verantwoording

Als leraar moeten we bewust zijn van de nieuwe generatie leerlingen in de klas. Deze generatie, ook 
wel de generatie Einstein of I-generatie genaamd, is opgegroeid met een expansie van technologiëen 
waaronder het internet. Het is opvallend hoe deze jongeren op zoek gaan naar informatie via dit 
medium. Door webomgevingen te gebruiken kunnen we inspelen op de vertrouwdheid die de 
leerlingen met dit medium hebben. Tevens biedt het internet ons heel wat didactische mogelijkheden. 
Het integreren van BLOG’s, WIKI’s en andere web 2.0-tools zorgen naast eenvoudige toegang tot 
gestructureerde vakinhouden voor extra troeven. 

Iedere leraar heeft tegenwoordig een elektronische leeromgeving (ELO) ter beschikking. Is dat niet 
voldoende?

We stellen vast dat de ELO vaak niet voldoet aan de wensen en noden van de leraren. Er is nood 
aan een eigen webomgeving die ze kunnen personaliseren naar hun eigen vakinhoud. Daarnaast 
moet er de mogelijkheid zijn om deze webomgeving zelf uit te breiden met extra functionaliteiten zoals 
BLOG’s, WIKI’s, PODCAST’s...

Vereisten

 ▪ Technische hulpkaart 1: Een educatieve webomgeving creëren zonder kennis van  
 programmeertalen
 ▪ Technische hulpkaart 22: De meest voorkomende mediaformaten en hun gebruik

Er is geen voorkennis van programmatie (HTML, CSS, ...) nodig. EDICT WEBSITEBUILDER is een 
Content Management Systeem (CMS) dat via een dashbord kan beheerd worden. Deze CMS maakt 
gebruik van het platform Wordpress MU.

Verloop/ uitvoering

 ► De leraar kan met behulp van de technische hulpkaarten de webomgeving met de EDICT WEB 
 SITEBUILDER opzetten. 

 ▪ Eenmaal de omgeving is opgezet leert men de website via het dashbord, m.a.w. het con-  
 trolepaneel, beheren. Specifiek kan de leraar via een aantal muisklikken de inhoud en het   
  grafisch design beheren.
 ▪ Vakinhouden worden nadien aan de omgeving toegevoegd.
 ▪ Tenslotte kijken we hoe functionaliteiten zoals BLOG’s, WIKI’s, BLIKI’s, PODCAST’s, enz...  

 aan de omgeving kunnen worden toegevoegd. 

 ► De invulling van de webomgeving wordt door de leraar zelf bepaald. Dit kan op een creatieve  
 manier gebeuren. Bijvoorbeeld kunnen de leerlingen met behulp van een BLIKI (= BLOG + WIKI)  
 zelfstandig leerinhouden samenstellen en/of kritisch becommentariëren. Het aanbieden van leer- 
 inhouden d.m.v. diverse media blijft natuurlijk ook mogelijk (bv. film).

Bijkomende informatie

 ► http://www.podcampus.be/websitebuilder

 ► http://www.wpoverview.com/

Websites die gebruik maken van  het webbuildersysteem (wordpress MU):

www.vitreusfd.nl, www.dedoelen-franeker.nl, www.cheungkwong.nl, www.keuken3000franeker.nl, 
www.noordmedia.nl, www.harrywedzinga.nl
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De techniek van het “video’s maken” aanleren aan de hand van een eenvoudig 
programma

Doelstellingen

 ► De leerlingen kunnen, in groep, communiceren over het creëren van een eigen kortfilm.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van een eenvoudige digitale fotocamera/videocamera  
 videofragmenten opnemen.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van het videobewerkings-programma “VideoSpin“  een eigen  
 video creëren.

Koppeling aan eindtermen 
 

 ► De leerlingen kunnen met behulp van een eenvoudig videobewerkingsprogramma  een (kort)  
 film(fragment) creatief vormgeven.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van een eenvoudig videobewerkingsprogramma informatie  
 voorstellen aan anderen.
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 ► De leerlingen kunnen informatie zoeken, verwerken en bewaren als ze meer informatie over  
 bepaalde thema’s wensen te hebben alvorens het starten van het filmen.

Verantwoording

Kijk naar Youtube, Teachertube,... Leerlingen filmen met hun gsm, hebben een multifunctionele 
digitale fotocamera waarmee ze kunnen filmen, geluiden opnemen en dergelijke.  
Zoals het spreekwoord zegt: “Eén beeld zegt meer dan duizend woorden” is het zo dat we in een 
audiovisuele wereld leven waarin video’s niet meer weg te denken zijn. Daarom is het goed dat 
leerlingen hun eigengemaakte fragmenten bewerken met eenvoudige software.

Vereisten

 ▪ Technische hulpkaart 2: Video bewerken met de software videospin
 ▪ Technische hulpkaart 3: Videobewerking met DVDx, Windows Moviemaker en Camtasia5
 ▪ Technische hulpkaart 22: De meest voorkomende mediaformaten en hun gebruik
 ▪ Technische hulpkaart 23: Een digitale geluidsopname maken met behulp van de 

 Zoom-recorder
 ▪ Technische hulpkaart 24: Een digitale film maken met behulp van de FLIP

Verloop/ uitvoering

Idee Uitwerken Produceren Monteren Uploaden 

Waarom wil 
ik een video 

maken?

Wat heb ik 
nodig om 

een video te 
maken?

Hoe ga ik de 
video filmen? 

Hoe zet ik een 
video van 5 
minuten in 

elkaar? 

Hoe zet ik 
mijn film op 

internet? 

Bijkomende informatie

 ► http://www.videospin.com/du/

 ► http://www.teachertube.com
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Didactische toepassingen van webconferentie

Doelstellingen

 ► Online begeleiden van leerlingen.

 ► Online samenwerking tussen leerling en medeleerlingen.

 ► Het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden door discussie over een inhoudelijk  
 thema.

 ► Communicatie tussen leerlingen en (onbekende) experts in het veld.

Koppeling aan eindtermen

 ► De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te  
 communiceren. 

 ► De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 

 ► De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

Verantwoording

In een webconferentie kan je een online gesprek houden met een groep mensen die zich op 
een verschillende locatie bevinden. Indien elke deelnemer is uitgerust met een microfoon en een 
webcam zal een face-to-face ontmoeting worden nagebootst. Een webconferentie kan ook een 
videoconferentie worden genoemd. Het is wel zo dat de term videoconferentie de bijklank heeft dat 
dure software noodzakelijk is en dat er één persoon centraal staat gedurende de videoconferentie. 
De webconferentie wordt vaak gebruikt in bedrijven om online te vergaderen met collega’s die zich 
in het buitenland bevinden (conference calls). Echter, ook in het onderwijs kan de webconferentie op 
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diverse manieren worden ingeschakeld.

Mogelijke toepassingen van webconferentie in het onderwijs zijn: 

 ► Begeleiden, betrekken en activeren van leerlingen die een tijdlang niet naar school kunnen   
 komen, bijvoorbeeld wegens ziekte. 

 ► Op een eenvoudige en snelle manier in contact treden met partnerscholen in het buitenland. 

 ► Netwerkend leren met inbreng van experts die zich niet op de school bevinden. 

 ► Begeleiding van leerlingen die een tijdlang in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld als stage.

 ► Het realiseren van afstandsonderwijs door online lessen te geven en over de leerstof in interactie  
 te treden met de leerlingen. 

 ► Mondelinge examens afleggen van op afstand.

 ► Het organiseren of bijwonen van virtuele workshops in het kader van navorming. 

Vereisten

 ▪ Technische hulpkaart 4: Hoe organiseer ik een webconferentie?
 ▪ Technische hulpkaart 22: De meest voorkomende mediaformaten en hun gebruik

Verloop/ uitvoering

Als organisator van een webconferentie staat of valt alles bij een grondige voorbereiding: 

 ► Zijn er deelnemers die nog nooit een webconferentie gedaan hebben?  
 Voorzie ruimte voor oefening. 

 ► Hoe worden deelnemers op de hoogte gesteld van de conferentiedatum, -tijd en -inhoud? Doe  
 dit via een mededeling (e-mail), eventueel met een rechtstreekse koppeling naar de conferen 
 tieruimte. In de mededeling vermeld je tevens wat de kerndoelen zijn, welke voorbereiding je  
 verwacht van de deelnemers en hoe ze geëvalueerd zullen worden. 

 ► Moet er nota of verslag worden gemaakt? Duid hiervoor iemand aan.

 ► Zijn er pauzes voorzien? Webconferenties zijn vermoeiend, voorzie tijdig een pauze. 

 ► Zijn de deelnemers op de hoogte van de netiquetteregels (trek geen bekken, luister naar anderen  
 en onderbreek hen niet )? Het is sowieso een goed idee om de regels kort te herhalen bij de start  
 van de conferentie.

Een vlekkeloze werking van de internetverbinding en de software zijn onontbeerlijk voor het 
welslagen van de webconferentie. Zorg er eventueel voor dat je iemand van de technische dienst kan 
contacteren in geval van problemen. 

In een webconferentie zie je vaak een afwisseling tussen overdracht van inhouden enerzijds en 
discussie over die inhouden anderzijds. 
Bij het overdragen van inhouden stel je jezelf op als leraar die een uiteenzetting geeft aan de 
hand van materialen. Een powerpoint is hier het klassieke voorbeeld. In bepaalde software kan je 
bijvoorbeeld ook gebruik maken van een whiteboard waarop je aantekeningen kan maken. Maak op 
voorhand duidelijk wat de gewenste activiteitsgraad van de deelnemers is. Wil je dat ze gedurende je 
volledige uiteenzetting luisteren, zonder interventies te doen of mogen ze je onderbreken om vragen 
te stellen? Ter voorbereiding kan je de deelnemers ook vragen om een tekst te lezen, zodat ze al 
enige voorkennis hebben. Om na te gaan of alle deelnemers zich hebben voorbereid, zou je een korte 
voorkennistoets kunnen doen in de elektronische leeromgeving.
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Ligt de nadruk op inhoudelijke discussie tussen de deelnemers, dan neem je best de rol van 
moderator op. Je probeert de discussie in goede banen te leiden door elke deelnemer aan het woord 
te laten. Om chaos te voorkomen kan je dit structureren door de deelnemers bijvoorbeeld de hand te 
laten opsteken indien ze het woord willen of via tussentijdse samenvattingen . Als de discussie niet 
vloeiend loopt kan je ze voeden met behulp van stellingen. Om de discussie overzichtelijk te houden, 
beperk je het aantal deelnemers best tot maximaal 10. Hou als organisator ook steeds de tijd in de 
gaten. Omwille van het feit dat men zich op afstand bevindt,  is het gemakkelijker om stiekem uit de 
meeting te verdwijnen. Stiptheid is daarom essentieel. 

Bijkomende informatie

E-Twinning is een actie van het Comenius-programma en staat voor een internationale ervaring voor 
leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. De bedoeling is om scholen uit Europa met elkaar 
te laten samenwerking door het gebruik van ICT. Heel wat Vlaamse scholen zijn de afgelopen jaren 
gestart met e-twinning en jaarlijks worden er ‘e-twinning awards’ uitgereikt. 
Meer informatie: http://www.etwinning.be

In het kader van het Venus-project worden seminaries ingericht over diverse topics (watereconomie, 
cultuur, web2.0). De seminaries worden bijgewoond door geïnteresseerde burgers uit Europa. Na een 
bespreking van het onderwerp door een gerenommeerde spreker, is er ruimte voor discussie tussen 
de spreker en de deelnemers uit de verschillende landen. 
Meer informatie: http://www.venus-seminars.net/
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Tekenen met behulp van eenvoudige software

Doelstellingen

 ► De leerlingen kunnen de tekenhandelingen in eigen woorden omschrijven.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van het softwareprogramma “Paint“ een eigen tekening   
 creëren.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van een softwareprogramma creatieve tekeningen uitdenken. 

 ► De leerlingen kunnen begrippen die betrekking hebben op tekenen correct omschrijven. (vb.  
 Vorm, Toon, …)

Koppeling aan eindtermen
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 ► De leerlingen kunnen op zelfstandige basis de techniek van het tekenen leren begrijpen d.m.v.  
 eenvoudige grafische software.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van eenvoudige grafische software een tekening/beeld creatief  
 vormgeven.

 ► De leerlingen kunnen op een creatieve manier informatie voorstellen.

Verantwoording

Tekeningen en beelden vinden we overal terug. Zowel het bedrijfsleven, mediawereld als het 
onderwijs maken gretig gebruik van beelden. De evolutie van statische beelden (2D) naar dynamische 
beelden (2D/3D) biedt op veel gebieden een grote meerwaarde. De jongeren verkiezen vaak 
opvallende geanimeerde beelden boven statische beelden. Het is belangrijk dat de leerlingen weten 
hoe de beelden zijn opgebouwd. Eénmaal je weet hoe deze zijn opgebouwd, is het creëren van een 
eigen beeld vanzelfsprekend. Voor de leerlingen wordt het dan duidelijk dat boeiende beelden een 
meerwaarde kunnen bieden bij het verduidelijken van informatie. Daarom is het interessant om hen 
zelf aan te leren zulke beelden te creëren.  

Vereisten

 ▪ Technisch hulpkaart 5: Tekenen met behulp van een eenvoudig softwareprogramma
 ▪ Technische hulpkaart 22: De meest voorkomende mediaformaten en hun gebruik

Verloop/ uitvoering

 ► Met behulp van de technische hulpkaart is het de bedoeling de leerlingen vertrouwd te maken  
 met de grafische software “PAINT”. Dit kan op zelfstandige basis of in klasverband. Die keuze  
 ligt bij de leraar. Het is erg belangrijk dat de leerlingen het principe van het tekenen doorhebben.  
 Zorg ervoor dat de leerlingen niet enkel de hulpkaart volgen zonder te weten wat er exact ge- 
 beurt.

 ► Eénmaal ze de kunst van het tekenen beheersen kan je de leerlingen op zelfstandige basis   
 ander creatief werk laten maken. Je laat ze bijvoorbeeld een beeld creëren waarmee ze een  
 bepaalde inhoud verduidelijken.

Bijkomende informatie

 ► http://www.youtube.com/watch?v=XwLfF4kra-s&feature=related

 ► http://www.youtube.com/watch?v=Kv7iOPssiKk&feature=related

 ► http://www.youtube.com/watch?v=qp0cm4P53es&feature=related

 ► http://www.youtube.com/watch?v=uk2sPl_Z7ZU&feature=related

 ► http://www.kinderlines.nl/club/paint/paint.html 
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Animatie

Animatietechnieken aanleren met behulp van eenvoudige software

Doelstellingen

 ► De leerlingen kunnen de techniek van het animeren in eigen woorden omschrijven.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van het software programma “Pivot” een eigen animatie   
 creëren.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van een software programma creatieve animaties uitdenken. 

 ► De leerlingen kunnen begrippen die betrekking hebben op animatie correct omschrijven. (vb.  
 Frame)

Koppeling aan eindtermen

 

 ► De leerlingen kunnen op zelfstandige basis de techniek van het animeren leren begrijpen   
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 d.m.v. eenvoudige animatie software.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van eenvoudige animatie software een animatie creatief vorm- 
 geven.

 ► De leerlingen kunnen op een creatieve manier informatie voorstellen.

Verantwoording

Animaties vinden we tegenwoordig overal terug. Zowel het bedrijfsleven, de medische wereld als het 
onderwijs maken gretig gebruik van animaties. De evolutie van statische beelden naar dynamische 
beelden biedt op veel gebieden een grote meerwaarde. Ook de jongeren van vandaag verkiezen 
animaties boven de statische beelden van vroeger. Het is belangrijk dat de leerlingen weten hoe deze 
animaties zijn opgebouwd. Eénmaal je weet hoe deze zijn opgebouwd, is het creëren van een eigen 
animatie kinderspel. Voor de leerlingen is het overduidelijk dat animaties een meerwaarde kunnen 
bieden bij het verduidelijken van informatie. Daarom kan het interessant zijn om hen zelf aan te leren 
zulke animaties te creëren.  

Vereisten

 ▪ Technisch hulpkaart 6: Op een eenvoudige manier een eigen animatie creëren

Verloop/ uitvoering

 ► Met behulp van de technische hulpkaart is het de bedoeling de leerlingen vertrouwd te maken  
 met de animatiesoftware “PIVOT”. Dit kan op zelfstandige basis of in klasverband. Die keuze ligt  
 bij de leraar. Het is erg belangrijk dat de leerlingen het principe van het animeren doorhebben.  
 Zorg ervoor dat de leerlingen niet enkel de hulpkaart volgen zonder te weten wat er exact  
 gebeurt.

 ► Eénmaal ze de kunst van het animeren beheersen kan je de leerlingen op zelfstandige basis  
 creatieve animaties laten maken. Je laat ze bijvoorbeeld een animatie creëren waarmee ze een  
 bepaalde inhoud verduidelijken.

Bijkomende informatie

http://www.snapfiles.com/get/stickfigure.html 
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Een stop-motionfilmpje maken met Take5

Doelstellingen

 ► De leerlingen kunnen de techniek van het animeren in eigen woorden omschrijven.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van het programma “Take5” een eigen animatie creëren.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van “Take5” creatieve animaties uitdenken. 

 ► De leerlingen kunnen bij het uitwerken van het project met elkaar in goed overleg samenwerken.

Koppeling aan eindtermen

 ► De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om  
 hen te ondersteunen bij het leren.

 ► de leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 ► de leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

 ► de leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

 ► de leerlingen kunnen samenwerken aan een opdracht. 
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Verantwoording

Een stop-motionfilmpje spreekt steeds tot de verbeelding. Elke dag bekijken kinderen en volwassenen 
animatiefilmpjes. Denk maar aan Chicken Run en Wallace & Gromit. Stop-motion wordt ook gebruikt 
om uit te leggen hoe iets precies werkt, om een instructie weer te geven. Een voorbeeld is de werking 
van de sluizen, stap voor stap uitgelegd.
Het is de bedoeling dat de leerlingen weten hoe deze animaties zijn opgebouwd. Eénmaal ze dat 
principe beet hebben is het makkelijk om een stop-motionanimatie te maken.
Het maken van zo’n animatie is wel een werkje dat enige tijd zal duren: per seconde worden voor 
video 25 beeldjes opgenomen. Begin met kleine projecten. Het resultaat daarvan zal echt de poort 
naar meer openzetten.

Vereisten

 ▪ Technische hulpkaart 7: Een stop-motionanimatie met Take 5
 ▪ Technische hulpkaart 17: Een dynamische fotopresentatie met Photo Story3

Verloop/ uitvoering
We beginnen met het bekijken van enkele voorbeeldjes op internet. Er wordt bij het bekijken van 
de filmpjes aandacht geschonken aan het indelen van het verhaal in scènes: een storyboard wordt 
opgebouwd. (Zie de rubriek Praktijkvoorbeelden,).
De leerkracht start nu, samen met een groepje leerlingen, het programma “Take5”.  De eerste beeldjes 
worden opgenomen en bekeken. Er wordt dus een kleine scène opgenomen. De leerlingen vertellen 
wat ze gedaan hebben en vergelijken dat met het resultaat.
Voor het eigenlijke werk verzamelen we wat acteurs: materiaal als Lego-en Playmobilpopjes. Die 
plaatsen we in scène en laten we bewegen, stapje voor stapje, zoals in de technische fiche voorzien. 
Alle stapjes worden opgenomen en bekeken.
Het programma werkt op zo’n eenvoudige manier dat de leerlingen er heel snel zelf mee aan de slag 
zullen kunnen.
Eénmaal de leerlingen de techniek wat beheersen kunnen ze zelf echt creatieve stop-motionanimaties 
maken. 
In een taalles kunnen we een verhaaltje maken. Dat wordt in een storyboard gezet: er wordt 
genoteerd welke acies in de verschillende scènes voorkomen.
Het verhaal wordt opgenomen met de videocamera en het programma “Take5”. Hierbij wordt de 
technische hulpkaart 7 als handleiding genomen.

Benodigdheden

Als camera gebruik je een webcam of een videocamera met fire-wire-aansluiting. Heb je zo’n 
aansluiting niet, dan koop je een tussenstukje: een analoog-digitaal-omzetter met USB-aansluiting. 
Zoals de Plextor ConvertX PX-AV200U. Hiermee kan je eventueel een oude, analoge camera perfect 
gebruiken. Hier een lijstje van mogelijke camera’s: 

usb camera        aansluiting via usb

analoge video camera   aansluiting via analoge av-ingang

digitale video camera (dv)  aansluiting via firewire (IEEE 1394)

digitale video camera (hdv)  aansluiting via HDMI-IN (Blackmagic Design 
Intensity kaart in de pc)

digitale fotocamera      aansluiting via usb (alleen Canon EOS modellen 
met ‘LiveView’)
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Plaats je camera op een stevig statief en zorg voor extra zijlicht. Klemspots kunnen een goede 
oplossing zijn.
De eigenlijke montage van de opgenomen beelden doen we met Movie Maker.        

Bijkomende informatie

Belangrijk is om eerst heel wat kleine scènes op te nemen en te bekijken.
Je computer is best van het snellere type : 512Mb Ram of meer.
Take5 is te downloaden op http://www.cellsoft.be/nederlands/
Je gebruikt het 30 dagen gespreid in de tijd. Je kan daarna een licentie aanschaffen op de website 
zelf. Kostprijs is €75 particulier, bv. voor de school. Daarvoor neem je best eens contact op met de 
firma Cellsoft.

Praktijkvoorbeelden

http://www.brickfilms.com/
http://www.wallaceandgromit.com/
http://www.youtube.com/v/mmonHWSJY2M&hl=en&fs=1
http://www.youtube.com/v/f7ojPqJtHFE&hl=en&fs=1
http://www.youtube.com/v/VLuI4ONT68I&hl=en&fs=1
http://www.youtube.com/v/RXls-UOJXPo&hl=en&fs=1
http://www.cellsoft.be/nederlands/./downloads/donotdisturbwm9streaming1024.wmv
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Een dynamische presentatie - animatiefilmpje maken

Doelstellingen

 ► Een verhaal leren opsplitsen in verschillende scènes.

 ► Op een correcte manier leren omgaan met modern multimediamateriaal.

 ► Een digitaal fototoestel en de basismogelijkheden ervan correct leren gebruiken.

 ► Een digitale videocamera en de basismogelijkheden ervan correct leren gebruiken.

 ► Digitale foto’s leren verwerken tot een filmpje.

 ► Het stimuleren van de creativiteit bij het uitwerken van scènes en verhaal door gebruik te maken  
 van aangepaste software.

Koppeling aan eindtermen

voorstellen
van informatie
aan anderen

creatief
vormgeven

met behulp van ICT
communiceren

van informatie
zelfstandig leren
met behulp van ICT 

S.O.
adequaat kiezen,

reflecteren
en bijsturen
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 ► De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om  
 hen te ondersteunen bij het leren.

 ► De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

 ► De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

 ► De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,  
 verwerken en bewaren.

 ► De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Verantwoording

In elke les wordt door de leerkracht “verteld”. Kinderen horen graag verhalen en stellen zich daar dan 
dikwijls zelf “een hele omgeving” bij voor.

De verhalen/lessen  kunnen over verschillende leergebieden gaan. Enkele voorbeelden:

 ► Bijbelverhalen tijdens godsdienstlessen.

 ► Avonturenverhalen – sprookjes.

 ► “Leeslesjes” bij de start van een nieuw taalthema.

 ► Een uiteenzetting – leeslesje - instructie tijdens de WO-les.

 ► Lessen geschiedenis – aardrijkskunde – biologie.

 ► Verslagen van allerlei uitstappen.

Heel dikwijls worden 1 of 2 plaatjes als illustratie aangeboden rond het onderwerp met daarrond dan 
de tekst. De leerlingen gaan zich dan zelf allerlei voorstellingen maken. Als samenvatting van een 
WO-les durft de leerkracht wel eens vragen “wat we dan geleerd hebben?”. Dan volgt een mondelinge 
opsomming.
Veel leuker wordt het echter wanneer de leerlingen hun ideeën in beelden kwijt kunnen in een 
zelfgemaakte dynamische presentatie.
Met beperkte middelen is het mogelijk om die presentatie  samen te stellen: het verhaal komt op een 
visuele manier tot leven. 
Het samenvoegen van beeld, tekst en geluid vormt zo een grote meerwaarde. Voegen we dan nog 
geluid toe dan krijgen we meteen een “animatiefilpje”. Dit is met beperkte middelen perfect mogelijk. 
Een hele rij programma’s komt daarvoor in aanmerking: PowerPoint/Impress, Picasa3, PhotoStory, 
Movie Maker, Take5 en Photo! 3DAlbum.

Vereisten

 ▪ Technische hulpkaart 7: Een stop-motionanimatie met Take5
 ▪ Technische hulpkaart 15: Een dynamische fotopresentatie met 3D Album
 ▪ Technische hulpkaart 16: Hoe bewerk ik een digitale geluidsopname met Audacity?
 ▪ Technische hulpkaart 17: Een dynamische fotopresentatie met Windows Movie Maker
 ▪ Technische hulpkaart 18: Een dynamische fotopresentatie met Photo Story3 
 ▪ Technische hulpkaart 19: Foto’s bewerken met Picasa3
 ▪ Technische hulpkaart 20: De kunst van het fotograferen in enkele vuistregels
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 ▪ Technische hulpkaart 22: De meest voorkomende mediaformaten en hun gebruik
 ▪ Technische hulpkaart 23: Een digitale geluidsopname maken met behulp van de 

 Zoom-recorder
 ▪ Technische hulpkaart 24: Een digitale film maken met behulp van de FLIP 

De school dient te beschikken over een computer die over voldoende processorkracht en geheugen 
beschikt. Het werken met grafisch materiaal vereist een machine van het Pentium IV-type met 
minstens 1 Gb geheugen om vlot te werken. Meer is steeds beter.
Er dient door de leerkrachten voor gezorgd te worden dat ze samen met de leerlingen een goed 
stappenplan opstellen om de presentatie logisch, duidelijk en inhoudelijk sterk te maken. Het is in de 
eerste plaats de bedoeling dat de leerlingen een “boodschap” kunnen overbrengen door gebruik te 
maken van moderne multimedia.

Verloop/ uitvoering

Maak een duidelijk omschreven, bij voorkeur eerder beperkte opdracht zodat leerlingen zeer goed 
weten wat van hen verwacht wordt.  Dit kan bv. zijn 5 goede dia’s maken over een bepaald onderwerp, 
een interview afnemen, een filmpje maken…
Maak een storyboard waarin de verschillende onderdelen van het verhaal op papier beschreven 
worden. Zo slaan de leerlingen geen stappen over.  Daarna is het belangrijk op zoek te gaan naar 
het gepaste materiaal: zelf foto’s nemen, teksten schrijven met de tekstverwerker, afbeeldingen 
inscannen, video-opnames maken en geluidsopnames maken.
Wanneer we alle bronmateriaal hebben, zullen we het meest geschikte programma gebruiken om de 
hele animatie in elkaar te zetten.
Voor de voorstelling van de presentatie is het belangrijk dat we beschikken over degelijk materiaal. 
Daaronder worden een goede, lichtsterke beamer en een goede geluidsinstallatie verstaan. Je kan 
uiteraard ook je presentatie op het internet plaatsen. Verschillende programma’s kunnen gebruikt 
worden:

 ► PowerPoint / Impress

 ► Photo Story3 : zoomen en pannen in dezelfde foto

 ► Movie Maker: foto’s op een tijdslijn plaatsen en perfect synchroniseren met muziek en  
 verschillende overgangen.

 ► Picasa3: heel snelle montagetool – fotobewerkingsprogramma

 ► Paint: om tekstdia’s te maken

Bijkomende informatie

 ► Bij het gebruik van fotomateriaal dat van het internet gedownload is moet je goed nakijken of er  
 geen rechten aan het materiaal verbonden zijn en dus wel degelijk mogen gepubliceerd worden.

 ► Wanneer foto’s van het internet gedownload worden moet de resolutie hoog genoeg zijn om   
 geen wazig beeld te verkrijgen.
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Gaming in het basisonderwijs integreren

Doelstellingen (afhankelijk van de game)

 ► de leerlingen kunnen, via commerciële games, verschillende leerplandoelstellingen bereiken.

 ► de leerlingen kunnen, via commerciële games, leren samenwerken.

 ► de leerlingen kunnen door middel van commerciële games een vreemde taal leren beheersen.

 ► De leerlingen kunnen door middel van commerciële games aangezet worden tot creatief vertellen  
 en schrijven.

 ► De leerlingen kunnen door middel van commerciële games experimenteren met materialen uit  
 het dagelijkse leven.

Koppeling aan eindtermen (afhankelijk van de game )

 ► de leerlingen kunnen, op zelfstandige basis, leerinhouden verwerven.

 ► de leerlingen kunnen informatie zoeken, verwerven en verwerken aan de hand van commerciële  
 games.

 ► de leerlingen kunnen, met behulp van de game, creatief bezig zijn.

 ► De leerlingen kunnen, met behulp van de game, zelfstandig oefenen van aangeleerde  
 technieken.
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Verantwoording

Wat is er meer van deze tijd dan games & spelconsoles? Zijn er nog kinderen die geen games 
spelen? 
Games motiveren, bieden een probleem aan binnen een bepaalde context en bieden de leerling veelal 
de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan en veilig te experimenteren met verschillende rollen of 
oplossingen. 
Doordat games over het algemeen aangeboden worden op verschillende niveaus en lesstof in een 
breed kader wordt aangeboden, bieden games aanknopingspunten voor verschillende facetten van de 
lesstof en bieden ze ingangen op verschillende niveaus. 

Vereisten

 ▪ Technische hulpkaart 8: Aan de slag met CRAZY MACHINES
 ▪ Technische hulpkaart 9: Aan de slag met MYST
 ▪ Technische hulpkaart 10: Aan de slag met ROLLER COASTER TYCOON
 ▪ Technische hulpkaart 11: Aan de slag met SPORE
 ▪ Technische hulpkaart 12: Educational games: Complexe theorieën via games

Verloop/ uitvoering

Enkele voorbeelden:

 ► Harry Potter en de geheime kamer: 
 De leerlingen worden eerst in 2 groepen verdeeld: de ene groep speelt de game via het white- 
 board, de andere groep geeft adviezen en opdrachten. Vervolgens laat de docent een aantal  
 stukken uit de film zien die hetzelfde fragment behandelen als de stukken die in de    
 game aan de orde zijn geweest. De leerlingen krijgen de opdracht spel en film met elkaar te   
 vergelijken op een aantal punten, bijv. de beelden, het geluid, het verhaal enz. Op deze manier  
 krijgen ze begrip voor de regels van deze beide media waarin bewegende beelden een rol  
 spelen.

 ► Rollercoaster Tycoon
 Je moet hierbij een pretpark inrichten en zorgen dat er voldoende mensen komen zodat het  
 pretpark rendabel is. Een docent van een basisschool in Engeland gebruikt dit spel als een soort  
 dis cussie-tool. Ze speelt het spel met de hele klas via een groot scherm. De klas bespreekt   
 steeds welke besluiten genomen moeten worden: moet er geïnvesteerd worden in een extra  
 achtbaan of moeten er verfraaiingswerken komen? En hoe het pretpark indelen? Het spel wordt  
 een aantal keer per week, maar steeds gedurende korte tijd gespeeld (ca. 15 minuten per keer).  
 Wat ze ervan leren? Onder andere discussiëren en samenwerken, wiskundige begrippen en een  
 strategie op langere termijn uitstippelen. Het zal je niet verbazen te horen dat de  
 leerlingen zeer gemotiveerd en geconcentreerd bezig zijn! 

 ► Myst 
 Myst is een adventuregame die bekend staat om zijn prachtige grafische vormgeving. Het   
 verhaal speelt zich af op een eiland. De beelden zijn prachtig en zeer fantasievol.
 Tim Rylands gebruikt Myst om zijn leerlingen (10 en 11 jaar) te inspireren tot verhalen vertellen,  
 schrijven, luisteren en observeren.

 ► Crazy Machines 
 Met leerlingen kan je hier gaan kijken hoe bepaalde mechanismen/technieken werken. Dit is  
 een ideaal game om techniek mee aan te leren. Laat een tennisbal rollen en juist in een ijzeren  
 emmer vallen die onder een houten balk staat en gebruik hiervoor een grote magneet die je zelf  
 mag plaatsen. 
 De game bestaat uit 2 grote onderdelen. Met het eerste moet je je eigen experimenten afwerken.  
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 Met het tweede kan je je eigen experimenten samenstellen. Plaats zelf alle onderdelen en maak  
 dat je experiment goed afloopt.

 ► Spore 
 Spore is een evolutiegame, of een godgame. De speler reist langs vele generaties van een soort,  
 en laat deze evolueren van een eencellig organisme tot een meer ingewikkeld wezen. Als het  
 dan uiteindelijk intelligent genoeg is geworden, verandert het spel: de speler hoeft zich dan niet  
 langer zorgen te maken over het uiterlijk en het karakter, maar ontwikkelt vanaf dat punt de   
 beschaving van zijn diersoort. Op een zeker punt ontwikkelt de gemeenschap een UFO,   
 waarmee de rest van het heelal verkend kan worden. 
 Je leert met dit spel de ontwikkeling van een wezen, wat carni- en omnivoren zijn,  hoe samen te   
 leven in een maatschappij, … 
 Het spel is goed om samen met de leerlingen te spelen en hun de betekenis van een aantal   
 begrippen, omgangen, … bij te brengen. 
 Je merkt duidelijk in het spel een leerlijn en het spel kan perfect 5 à 10 minuten worden gespeeld  
 in de klas om het daarna te verwerken.

Bijkomende informatie

 ► http://mystworlds.ubi.com/us/myst10th/index.php

 ► http://www.atari-store.eu/pc-games/buy-download-Rollercoaster_Tycoon_3_deluxe.html

 ► http://www.crazy-machines.com/

 ► http://spore.wikia.com/wiki/SporeWiki 
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Gaming in het secundair onderwijs integreren

Doelstellingen

 ► De leerlingen kunnen via serious games, actief en op zelfstandige basis leerinhouden verwerven.

 ► De leerlingen kunnen door middel van games een vreemde taal leren beheersen.

 ► De leerlingen kunnen door middel van games aangezet worden tot creatief vertellen en schrijven.

 ► De leerlingen kunnen door middel van games naast inhoudelijk gerelateerde kennis en  
 vaardigheden ook andere competenties verwerven.

Koppeling aan eindtermen (afhankelijk van het game)
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 ► de leerlingen kunnen, op zelfstandige basis, leerinhouden verwerven.

 ► de leerlingen kunnen informatie zoeken, verwerven en verwerken aan de hand van commerciële  
 games.

 ► de leerlingen kunnen, met behulp van de game, creatief bezig zijn.

 ► De leerlingen kunnen, met behulp van de game, zelfstandig aangeleerde technieken oefenen.

Verantwoording

JuniorSenior Research ontdekte dat gamen niet alleen ontzettend populair is, maar ook educatief 
verantwoord. Door te gamen ontwikkelen jongeren nieuwe vaardigheden zoals computerbeheersing, 
coördinatie en reactie- en doorzettingsvermogen. Met een overgrote meerderheid (78%) zijn kinderen 
en jongeren het met elkaar eens dat het gebruik van games op scholen goed is. Vooral kinderen en 
jongeren die ervaring hebben met games op school zijn positief: 92% van deze kinderen en jongeren 
vinden games op school goed.  
Ook het rapport van het viWTA (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch 
Aspectenonderzoek) is positief over gamen. ‘Het spelen van videogames, als ze juist zijn uitgekozen, 
bevordert de talenkennis, het probleemoplossend denken en de wereldoriëntatie van leerlingen.’ 
De game Civilization is bijvoorbeeld erg geschikt om tijdens de lessen politieke geschiedenis te 
behandelen. Medal of Honor kan helpen om jongeren D-day in Normandië beter te doen begrijpen. 
‘Games leveren een zeer intelligente leeromgeving en je kunt er tal van dingen tegelijk mee leren’, zo 
luidt een van de conclusies. 
Ook de Amerikaanse pedagoog James Paul Gee ontdekte dat jongeren die gamen een enorme 
voorsprong hebben, terwijl het door de buitenwereld nog steeds wordt afgedaan als tijdverspilling. 
Gee gaat in zijn bevindingen zelfs nog verder: hij stelt dat mensen die Sim City spelen, dat op 
hun CV moeten zetten. Dan zou het zeker een rol in het onderwijs moeten krijgen. (Bron: www.
onderwijsvanmorgen.be, Jurgen Baart)

Vereisten

 ▪ Technische hulpkaart 12: Educational games: Complexe theoriëen via games
 ▪ Technische hulpkaart 13: Aan de slag met Beat The Market Online

Verloop/ uitvoering

Enkele voorbeelden:

 ► Palestine:
 Het spel is een meeslepend 3D rollenspel simulatie, waarbij de speler de kans krijgt om inzicht  
 te verwerven in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het spel heeft een speeltijd van ongeveer 15  
 uur, en is verdeeld in zes missies. Elke missie heeft een relevant thema en kan door de meeste  
 studenten worden afgerond in 60 minuten. Je speelt een ambitieuse freelance journalist, die door  
 middel van het verzamelen van informatie uit verschillende bronnen, nieuwsberichten moet  
 schrijven. Door de uiteenlopende verhalen verteld in het spel, leert de speler over de  
 belangrijkste kwesties die het conflict voeden (terrorisme, mensenrechten, grensconflicten,   
 enz.). De speler wordt gedwongen na te denken over de rol van de media en de enorme variatie  
 in perspectieven. Een nieuwsbericht is niet zomaar een neutraal gehouden gebeurtenis.  
 Wat zal hij / zij kiezen om te publiceren in de krant?
 
 Hoe kan ik met deze game aan de slag? De game is voorzien van een tot in de puntjes 
 uitgewerkte documentatie die je als leerkracht nodig acht:

 ▪ Instructor handleiding, technische handleiding, achtergrond informatie(conflict),  
 mission sheets en werkboek voor de leerlingen. 
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 ► Beat the market
 Beat the market is een online simulatie. Het doel is om de meest winstgevende onderneming te  
 worden. Dit is mogelijk door het optimaal toepassen van de economische concepten in een   
 diversiteit van marktomgevingen. De game omvat een reeks oefeningen met betrekking tot de  
 economische concepten waaronder: markt-evenwicht, de vraag, elasticiteit, de productie,   
 kosten op lange termijn en korte termijn, inkomsten maximalisatie, perfecte competitie,  
 monopolie, monopolistische concurrentie en oligopolie. Spelers concurreren tegen de computer  
 in de singleplayer modus. Er kan ook in competitieverband worden gespeeld in de multiplayer  
 modules. Verschillende spelers nemen het dan in “real time” op tegen elkaar. Elke speler maakt  
 per kwartaal 2 tot 8 economische beslissingen, afhankelijk van het leerproces niveau. Deze  
 beslissingen bevatten, prijs, productie, reclame, productieruimte, procesverbetering,  
 productontwikkeling, opleiding of e-commerce. 
  
 Hoe kan ik met deze game aan de slag:

 ▪ Instructor handleiding: http://www.goldsimulations.com/new/downloads/InstructorManual.pdf
 ▪ Handleiding voor de leerling: 

 http://www.goldsimulations.com/new/downloads/student_manual_v1.pdf
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Een virtuele simulatieruimte (bv. Second Life) kunnen gebruiken voor  
artistieke en educatieve doeleinden

Doelstellingen

 ► De gebruikers kunnen de technieken van communiceren en opbouwen in eigen woorden  
 omschrijven.

 ► De gebruikers kunnen met behulp van het software programma “Second Life“ een eigen  
 leerproces opzetten en doorlopen.

 ► De gebruikers kunnen met behulp van een softwareprogramma (virtuele ruimte - Second Life)  
 creatieve en educatieve processen bij anderen stimuleren. 

 ► De gebruikers kunnen communicatietechnieken en samenwerkingsvormen ontwikkelen. (Web2.0  
 toepassingen).

Koppeling aan eindtermen
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 ► De gebruikers kunnen op zelfstandige basis technieken van creëren, communiceren en 
 samenwerken leren begrijpen d.m.v. eenvoudige 3D software.

 ► De gebruikers kunnen met behulp van eenvoudige 3D software een leeractiviteit creatief 
 vormgeven.

 ► De gebruikers kunnen op een creatieve manier informatie (leerinhouden) voorstellen en 
 aanbrengen.

Verantwoording

Animaties vinden we overal terug. Zowel het bedrijfsleven, de mediawereld als het onderwijs maken 
gretig gebruik van animaties. De evolutie van statische beelden naar dynamische beelden biedt 
op veel gebieden een grote meerwaarde. Ook de jongeren verkiezen animaties boven statische 
beelden. Het is belangrijk te weten hoe deze animaties functioneren. Eenmaal je weet hoe deze 
functioneren, is het creëren en hanteren ervan voor educatie en artistieke toepassingen meer 
vanzelfsprekend. De impact van bewegende beelden, gaming en geënsceneerde samenleving- en 
sociale spelprogramma’s is behoorlijk groot. Virtuele werelden zijn daarvan een afspiegeling en zijn 
volledig opgebouwd en evolueren ook door de inbreng van de gebruikers tot een rijke omgeving voor 
artistieke, educatieve en sociale toepassingen.

Vereisten

 ▪ Technische hulpkaart 14: Een virtuele simulatieruimte gebruiken voor artistieke en  
 educatieve doeleinden

Verloop/ uitvoering

 ► Met behulp van de technische hulpkaart is het de bedoeling de leerlingen vertrouwd te maken  
 met enkele basisgebruiksmogelijkheden van “Second Life”. Dit kan op zelfstandige basis  
 (individueel) of in klasverband. Die keuze ligt bij de leraar/mentor. Het is erg belangrijk dat de  
 leerlingen het principe van het bewegen en creëren doorhebben. Zorg ervoor dat de leerlingen  
 niet enkel de hulpkaart volgen zonder te weten wat er exact gebeurt.

 ► Eenmaal ze de kunst van het bewegen en creëren beheersen kan je de leerlingen op  
 zelfstandige basis creatief verder laten experimenteren en op onderzoek laten gaan.

Bijkomende informatie

http://www.secondlife.com
http://join.secondlife.com
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Een omgevingsboek in de basisschool

Doelstellingen

 ► Op een correcte manier leren omgaan met multimediamateriaal.

 ► Ervaringen en impressies onder digitale vorm leren weergeven. 

 ► Creatief leren omgaan met het digitale materiaal en de presentatie ervan.

 ► Leren opzoeken van de noodzakelijke informatie op verschillende websites en in bibliotheken.

 ► Samen aan een project werken en ideeën uitwisselen via mail.

Koppeling aan eindtermen

 
 

 ► De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om  
 hen te ondersteunen bij het leren.

 ► De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

 ► De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 

 ► De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,  
 verwerken en bewaren.

communiceren
van informatie
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 ► De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

 ► De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te  
 communiceren.

Verantwoording

We houden in het oog dat we met “omgeving” de hele “leefomgeving” van het kind bedoelen. Voor 
het basisschoolkind zijn dat: de school, de eigen woonbuurt, personen in de omgeving van het kind, 
gebouwen, wegen en  het verband daartussen. 
Het is de bedoeling dat de kinderen direct voeling krijgen met hun onderwerp, dat ze “op (be)
zoek gaan.” We gaan heel concreet werken. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en dus eigenlijk 
intrinsiek gemotiveerd om eraan te beginnen en op zoek te gaan. De betrokkenheid is groot. 
In de leerplannen en eindtermen vinden we terug dat “we moeten uitgaan van de eigenlijke 
leefomgeving van het kind”.
Verschillende vakken komen om de hoek kijken:

 ► Wiskunde (bv. het berekenen van afstanden  - inzichten in tijdsberekening)

 ► Nederlands ( bv. opstellen van goede vragen voor een interview – correcte neerslag van een  
 bezoek)

 ► WO: onze omgeving exploreren en  het multi-mediale aspect

 ► Tekenen – plastische opvoeding

We leren de kinderen omgaan met digitaal multimediamateriaal als fototoestel, videocamera, scanner, 
digitale geluidsrecorder, tekstverwerkers, fotoprogramma’s,…

Vereisten

 ▪ Technische hulpkaart 15: Een dynamische fotopresentatie met 3D album 
 ▪ Technische hulpkaart 16: Hoe bewerk ik een digitale geluidsopname met Audacity
 ▪ Technische hulpkaart 17: Een dynamische fotopresentatie met Window Movie Maker
 ▪ Technische hulpkaart 18: Een dynamische fotopresentatie met Photostory3 
 ▪ Technische hulpkaart 19: Foto’s bewerken met Picasa3
 ▪ Technische hulpkaart 21: Wandelfiche omgevingsboek
 ▪ Technische hulpkaart 22: De meest voorkomende mediaformaten en hun gebruik
 ▪ Technische hulpkaart 23: Een digitale geluidsopname maken met behulp van 

 Zoom-recorder
 ▪ Technische hulpkaart 24: Een digitale film maken met behulp van de FLIP

Volgende hardware wordt gebruikt:
 ► Stevige computer PIV met voldoende (1Gb of meer) RAM-geheugen

 ► Digitaal fototoestel/videocamera met statief

 ► Digitale geluidsrecorder

 ► Scanner 

Volgende software wordt gebruikt:
 ► Picasa3

 ► PhotoStory3

 ► Movie Maker
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 ► Photo 3D

 ► Audacity

 ► Scansoftware

 ► Word/Writer/Powerpoint/Impress/Website-programma
 
Verloop/ uitvoering

Het is belangrijk de lat in het begin niet te hoog te leggen. Elk team dient zich vooraf goed te bezinnen 
over wat er in de buurt zoal “te beleven valt”. We gaan dan alles ordenen en het haalbare vastleggen 
voor één schooljaar. Met een goede voorbereiding valt en staat het hele project. 
Ideaal om de uitwerking van een omgevingsboek te blijven ondersteunen, is een of twee leerkrachten 
per school die  een “aanspreekpunt” zijn voor het project. Daarnaast spelen  zeker de ICT-coördinator 
en de webmaster een sleutelrol.

Wanneer we alle onderwerpen vastgelegd hebben kunnen we aan de slag gaan. We gebruiken 
een wandelfiche: een document waarin de belangrijkste gegevens van onze leerwandeling of ons 
opzoekwerk genoteerd worden. Zie hiervoor de hulpkaart wandelfiche.

 ► Interviews worden vastgelegd met de digitale geluidsrecorder en bewerkt met Audacity.

 ► Leerlingen maken zelf foto’s en bewerken die met Picasa. Er wordt een montage gemaakt met  
 Picasa, Photo Story of Movie Maker.

 ► Verslagen van de uitstap worden toegevoegd in Word of Impress.

 ► Interessante artikels worden ingescand.

 ► Er kan samengewerkt worden aan de artikels via de Web 2.0-toepassing Google Docs (zie REN- 
 uitgave Web2.0, van installatie tot implementatie)

 ► Het is de bedoeling dat alles op een website komt. Dit kan de schoolsite zijn of een speciaal   
 aangemaakte site via www.sites.google.com.

 ► Via google earth kan je een kaartje toevoegen waarop alle bezienswaardigheden punten in je  
 gemeente aangeduid zijn.

De rubricering van de verschillende onderwerpen kan op verschillende manieren verlopen: volgens 
eigen indelingen, volgens onderwerpen, volgens de indeling van het leerplan W.O., …
Een overzichtelijke indeling is toch wel belangrijk.

Bijkomende informatie

Een goede handleiding over “hoe een Google-sites-website maken”  kan je vinden op
 http://www.pepermunt.net/ pdf/google-sites.pdf

Praktijkvoorbeelden

 ► http://www.vbsolsene.be/webpagina/omgevingsboek/frame%20omgevingsboek.htm

 ► http://zonnekind.omgevingsboek.be/?page=index

 ► http://www.abdijschoolvlierbeek.be/info/Omgevingsboek/index.htm

 ► http://www.ict-platform.be/htm/menuomgeving.htm
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Een educatieve webomgeving creëren zonder kennis van programmeertalen

 ► Surf naar de URL:  
        www.podcampus.be/websitebuilder

 ► Aan de rechterkant zie je een venster om in  
 te loggen.

 ► Registreer je als nieuwe gebruiker door te  
 klikken op de link: “Ben je nieuw?  
 Registreer!”.

STAP 1

 ► Het scherm links verschijnt.

 ► Geef je gebruikersnaam en e-mailadres op.

 ► Selecteer het bolletje “Ik wens een  
 webomgeving”.

 ► Kies “Next”.

1
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STAP 2

 ► Geef een unieke naam op. Bij voorkeur je  
 eigen naam. (dit maakt het nadien  
 gemakkelijker om de webomgeving te  
 vinden.)

 ► Kies een gepaste titel.

 ► Mag je omgeving door zoekmachines  
 worden opgenomen? Kies ‘Ja’ of ‘Nee’

 ► Tenslotte kiezen we voor “Signup”!

 ► Het scherm links verschijnt.

 ► Je webomgeving is correct aangemaakt,  
 maar moet nog worden geactiveerd.

 ► Activeren kan via het emailbericht dat je  
 van EDICT WEBSITE BUILDER hebt  
 ontvangen.

 ► Ga naar je mailbox (opgegeven  
 e-mailadres in de registratie).

 ► Open het mailbericht van EDICT WEBSITE  
 BUILDER.

 ► Activeer door op de eerste link te klikken.
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11
 ► Je kan nu inloggen met de gegevens die  

 verschijnen.

 ► Er wordt tevens een mailtje gestuurd met  
 alle gegevens om in te loggen.

 ► Surf naar het adres van je webomgeving: 
 
http://www.podcampus.be/websitebuilder/naam-
vanjewebomgeving (zie email).
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De educatieve webomgeving klaarmaken voor beheer

De webomgeving is aangemaakt. Het volgende dat we moeten doen is de omgeving klaarmaken voor 
eenvoudig beheer.

 ► Onder meta vinden we de URL  
 “Log in” terug. Klik hier op.

 ► Het venster om in te loggen  
 verschijnt. 

 ► Log hier in met je eigen  
 gegevens. 

 ► De pagina die na het inloggen verschijnt is het gebruikersbeheer (dashbord).

 ► Via deze pagina kunnen we de inhoud en het design van onze omgeving aanpassen.

 ► Ook het toevoegen van extra functionaliteiten(vb. Leerlingen toegang geven) gebeurt  
 via dit dashbord.

 ► Het dashbord kunnen we in 3 stukken verdelen:  
 1. Snelmenu, 2.  Hoofdmenu, 3. Modules 
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1Om nadien gemakkelijk in te loggen is het aangewezen het paswoord te veranderen. We 
gaan als volgt te werk:

 ► Ga naar het snelmenu  
 rechtsbovenaan.

 ► Door simpelweg op je  
 gebruikersnaam te klikken, kom je op  
 jouw profielgegevens uit.

 ► Scroll naar beneden tot het laatste   
 blok “ new password” en pas je   
 paswoord aan.

 ► Indien je dit wenst kan je de  
 overige gegevens verder aanvullen.

 ► Kies tot slot voor “Update Profile” om  
 je wijzigingen op te slaan.

Extra functionaliteiten kunnen eenvoudig worden toegevoegd via “PLUGINS”. Dit zijn kant-en-
klare modules die wij aan onze omgeving kunnen toevoegen d.m.v. een simpele activatie.

Als voorbeeld willen we op onze webomgeving een inlogscherm tonen waar we op een 
eenvoudige manier kunnen inloggen.

 ► Kies in het hoofdmenu voor  
 “Plugins”.

 ► Alle beschikbare plugins worden   
 weergegeven.

 ► Ga op zoek naar de plugin  
 “sidebar login”.

 ► Kies voor “activate”.

 ► Zodra de plugin is geactiveerd, vind  
 je hem terug bij “Currently Active   
 Plugins” bovenaan de pagina.

 ► Op dezelfde manier als het  
 activeren kan je een plugin ook weer  
 uitschakelen.
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Nu de plugin is geactiveerd staat ons nog maar één ding te doen. De plugin zichtbaar maken 
in onze webomgeving:

 ► Kies in het hoofdmenu voor  
 “Appearance”.

 ► Selecteer vervolgens in het  
 submenu “Widgets”.

 ► De lijst met widgets verschijnt. Het   
 is opvallend dat er al heel wat   
 plugins standaard zijn geactiveerd.

 ► Zoek naar de plugin “sidebar login”  
 en kies “toevoegen”.

 ► Aan de rechterkant bij “Curent   
 Widets” verschijnen de widgets/  
 plugins die we hebben toegevoegd.

 ► ZEER BELANGRIJK: Vergeet niet   
 op “Save Changes” te klikken,   
 anders worden de wijzigingen niet   
 doorgevoerd.

 ► Kies rechtsbovenaan voor    
 “Log Out”.

 ► Surf opnieuw naar je webomgeving.

 ► De plugin is nu zichtbaar op onze   
 webomgeving.

 ► We gaan al meteen gebruik maken  
 van onze plugin door in te loggen   
 met onze gegevens.
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1  ► Na het inloggen verandert onze   
 “sidebar login” in 3 hyperlinks. 

 ► Via “Dashbord” kan je snel naar het  
 beheer van de omgeving.

 ► Via “Profiel” ga je rechtstreeks naar  
 je profielgegevens.

 ► “Logout” gebruiken we om uit te   
 loggen. 
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De educatieve webomgeving vormgeven

Het design van de omgeving bestaat uit een standaard thema dat elke nieuwe webomgeving krijgt 
toegewezen. Via de websitebuilder bestaat de mogelijkheid om dit design van de omgeving eenvoudig 
aan te passen aan een thema naar keuze. Het thema dat we kiezen kunnen we nadien verder 
personaliseren. Dit doen we als volgt: 

 ► Surf naar je webomgeving en log  
 in met je persoonlijke gegevens.

 ► Ga naar het “Dashbord”.

 ► In het hoofdmenu ga je naar het  
 item “Appearance”. 

 ► Dit item bevat alle opties om je  
 webomgeving vorm te geven.

 ► Kies in het submenu voor   
 “Themes”.

 ► De beschikbare thema’s  
 verschijnen.

 ► Klik op het gewenste thema.

 ► Wij kiezen voor het thema “Blix”.

 ► Wanneer je op een thema klikt zie  
 je een preview van je eigen  
 webomgeving in het gekozen  
 thema.

 ► Je kan dit thema activeren door  
 rechtsboven te klikken op “Acivate  
 Blix”.

 ► Vind je dat dit thema toch niet  
 goed bij je webomgeving past, klik  
 dan linksboven op de “X”. 
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 ► Wij hebben het nieuwe thema  

 geactiveerd.

 ► Het thema “Blix” verschijnt nu bij  
 “Current Theme”.

 ► Via de knop “Visit site” 
 (linksboven) gaan we onze  
 webomgeving met het nieuwe  
 design bekijken.

 ► De webomgeving zit in een nieuw  
 kleedje.

 ► We zouden nu graag een kalender  
 aan onze webomgeving  
 toevoegen.

 ► Ga naar het “Dashbord”.

 ► Vervolgens zoeken we het item  
 “Appearence” in het hoofdmenu.

 ► Kies in het submenu voor 
 “Widgets”.

 ► Zoek naar de widget “Calendar”  
 en voeg deze toe via de “Add”  
 knop.

 ► Als je de schermafdruk (links)  
 bekijkt, merk je op dat de kalender  
 eerst wordt weergegeven. Je kan  
 deze volgorde veranderen door de  
 widgets te verslepen.

 ► Vergeet tenslotte niet deze  
 wijzigingen op te slaan door op de  
 knop “Wijzigingen bijwerken” te  
 klikken.

 ► Bekijk de webomgeving  
 (“Site bekijken”).
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De educatieve webomgeving voorzien van inhoud

Nu het design volledig op punt staat kunnen we ons volledig focussen op de inhoud. Het is belangrijk 
te weten dat je 2 soorten inhoud kan onderscheiden. Enerzijds de inhoud van de blog en anderzijds 
de inhoud van je pagina’s.

Voor elk soort inhoud is automatisch een vervangende tekst toegevoegd. Aan de hand van 
deze tekst gaan we de soorten onderscheiden.

Soort 1: Blogposts

 ► Surf naar de homepagina van je   
 webomgeving en log in met je eigen  
 gegevens.

 ► We vinden hier meteen de tekst   
 “Hello world” terug.

 ► De tekst die je op de homepage ziet  
 zijn blogposts.

 ► Zoals bij iedere blogpost wordt de   
 datum van het schrijven  
 weergegeven.

 ► Elke blogpost biedt de mogelijkheid  
 tot reageren (via comment).

 ► Door te klikken op “comment” kan   
 een bezoeker reageren op een post.

 ► Je krijgt de geplaatste reacties te   
 zien.

 ► Daaronder vind je een formulier dat  
 je kan gebruiken om zelf een reactie  
 te plaatsen.

 ► Test dit maar eens uit! Je zal merken  
 dat je reactie onder de testreactie   
 verschijnt.

Soort 2: Pagina-inhoud

 ► Open de pagina “About”.

 ► Dit zijn gewone webpagina’s met   
 webinhouden.
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1Hoe kunnen we deze inhouden aan onze webomgeving toevoegen? En hoe kunnen we deze 
inhouden beheren?

 ► Ga naar het “Dashbord”.

 ► We onderscheiden in het hoofdmenu  
 de mogelijke inhouden.

 ▪ Posts: hier kunnen we berichten  
 toevoegen die op de homepage  
 verschijnen.
 ▪ Media: hier kunnen we diverse   

 media opslaan (foto’s, geluid, 
 film).
 ▪ Links: hyperlinks toevoegen en   

 beheren.
 ▪ Pages: webpagina’s aanmaken en  

 beheren.
 ▪ Comments: commentaar 

 toevoegen en beheren.

We starten met het toevoegen van een blogpost.

 ► We kiezen voor het item “Posts”  
 in het hoofdmenu.

 ► Kies in het submenu voor “Add  
 New”.

 ► Geef het bericht een titel.

 ► Schrijf de inhoud.

 ► Aan de rechterkant kunnen we  
 het bericht opslaan en  
 publiceren door te klikken op  
 de knop “Publish”. 

 ► Wanneer je kiest voor “Safe  
 Draft”, wordt het bericht nog  
 niet gepubliceerd. Achteraf kan  
 je het geschreven bericht dan  
 publiceren.
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Hoe voegen we nu een webpagina toe? 

 ► We kiezen voor het item  
 “Pages”.

 ► In het submenu kiezen we voor  
 “Add New”.

 ► Geef de pagina een titel.

 ► Schrijf de inhoud.

 ► Als we nu opnieuw onze  
 webomgeving bekijken, merken  
 we onze 2 soorten inhouden op.

 ► Op de homepagina vinden we  
 onze blogpost terug.

 ► En in het menu is er een extra  
 webpagina “Contact”  
 bijgekomen.

Hoe kunnen we nu onze inhouden beheren? 

 ► We gaan eerst onze blogposts  
 beheren.

 ► Kies het item “Posts”.

 ► In het submenu kies je “Edit”.

 ► We gaan het mockup bericht  
 “Hello world!” verwijderen.

 ► Wanneer we met de muis op  
 de naam van het bericht gaan  
 staan opent er een snelmenu.

 ► Kies in dit snelmenu voor  
 “delete”.

 ► Naast verwijderen kan je  
 berichten ook wijzigen.  
 Dit doe je via “edit”.
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 ►  Klik op de titel van het bericht  

 dat je wenst te wijzigen.

 ► Na het aanbrengen van de   
 wijzigingen kies je voor de knop  
 “Update Post” .

Het beheren van de pagina’s gebeurt op dezelfde wijze als de blogposts.

 ► Kies voor het item “Pages” in  
 het hoofdmenu.

 ► Kies in het submenu voor “Edit”.

 ► Het verwijderen en wijzigen  
 gebeurt op dezelfde wijze als  
 bij de berichten.

Met de widget “Links” kan je op een eenvoudige manier koppelingen aanbieden naar andere 
informatie op websites.

 ► We voegen de widget “Links”  
 toe. 

 ► Kies in het hoofdmenu  
 “Appearance” voor “Widgets”.

 ► Zoek de widget “Links” en voeg  
 deze toe via de “Add” knop.

 ► Wijzigingen bijwerken via “Save  
 Changes”.

 ► Het beheren van deze hyper- 
 links kan via het hoofdmenu.

 ► Kies voor het item “Links”.

 ► Merk op dat er momenteel 2  
 koppelingen aanwezig zijn.

 ► Probeer een koppeling te  
 verwijderen en voeg er ook een  
 of meerdere toe.
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Leerlingen auteursrechten geven op je educatieve webomgeving

Je kan de webomgeving op een creatieve manier inzetten tijdens je lessen. Maak van de omgeving 
een BLIKI(=BLOG + WIKI) waar leerlingen hun eigen bijdrage leveren aan de leerinhouden van de 
webomgeving.  

Hoe kan je leerlingen auteursrechten geven op je educatieve webomgeving?

 ► Open het dashbord.

 ► Ga naar het item “Users” in het  
 hoofdmenu.

 ► Kies in het submenu voor “Add New”.

 ► Geef een Username en een  
 wachtoord op.

 ► Kies een rol voor de gebruiker.

 ► Klik op “Add User”.

 ► De gebruiker krijgt een mail met de  
 inloggegevens toegestuurd.
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1 Hulpkaart

Video bewerken met de software videospin

 ► Download de software “VIDEOSPIN”  
 via de volgende URL:

 ► http://www.videospin.com/Redesign/ 

 ► Pak het bestand uit en installeer via het  
 icoon “videospin_1_1_Setup.exe”.

 ► Open het programma. Het scherm   
 (links) verschijnt.

 ► Voor we starten gaan we de 
 belangrijke elementen in het  
 programma bekijken:

 ▪ 1. Video’s: In dit gedeelte staan  
 de bestaande/ingeladen video’s. 
 ▪ 2. Menubalk: hier kan je de 

 verschillende items toevoegen aan  
 je video (tekst, overgang, muziek,…).
 ▪ 3. Voorbeeldweergave:   

 Hiermee kan je de bestaande  of  
 aangepaste video’s bekijken.
 ▪ 4. Tijdslijn: De video waaraan   

 je aan het werken bent, zal hier   
 komen te staan, in de verschillende  
 onderdelen: 
  a) video 
  b) overgang 
  c) tekst 
  d) muziek
 ▪ 5. Film maken: hiermee ga je   

 de bewerkte video opslaan in een  
 gepast formaat en op een gepaste  
 plaats.

2
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 ► Video toevoegen op de tijdslijn
 Door de video te slepen naar de   
 tijdslijn, voeg je hem toe in de   
 tijdslijn. Afhankelijk van de grootte   
 van je video zal het even duren vooraleer  
 de video daar verschijnt. Het beginbeeld  
 van de video zal steeds worden  
 weergegeven.

 ► Video in meerdere delen splitsen 
 In het voorbeeld zie je dat de video al  
 in twee stukken is opgesplitst. Dit  
 herken je aan de stippellijn die voor  
 de tweede foto staat en aan het feit  
 dat opnieuw een tweede beginbeeld  
 van de video(rechts) zichtbaar is. 

 ▪ 1. Laat de video afspelen, via de  
 voorbeeldweergave, tot het moment  
 dat deze gesplitst dient te worden en  
 druk op de pauzetoets.
 ▪ 2. Ga onder de video staan en klik  

 op de rechtermuisknop en kies voor  
 “clip splitsen”.
 ▪ 3. Je zal nu zien dat er 2 fragmenten  

 staan i.p.v. 1.

 ► Overgangen toevoegen tussen  
 fragmenten
 Om 2 fragmenten mooi in elkaar te   
 laten overvloeien maak je gebruik   
 van “Overgangen”. Standaard zit er  
 een massa aan overgangen in het  
 programma. Deze krijg je te zien via de  
 knop. 
 

  

 ▪ 1. Kies de gewenste overgang.
 ▪ 2. Sleep de gewenste overgang,  

 voor of achter een fragment.
 ▪ 3. Je zal zien dat de overgang 

 toegevoegd wordt aan de tijdslijn.
 ▪ 4. In het voorbeeld kan je naar de  

 overgang met je fragment kijken.
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1  ► Titel(s) toevoegen
 Je kan titels toevoegen aan je  
 videofragmenten. Dit voor, tussen of  
 achter een fragment. 

 Hiervoor gebruik je de knop: 

 ▪ 1. Kies de gewenste titel.
 ▪ 2. Sleep de titel naar de gewenste  

 plaats.
 ▪ 3. Je zal zien dat de titel 

 toegevoegd wordt aan de tijdslijn.
 ▪ 4. Om de titel te wijzigen, dubbelklik  

 je op de toegevoegde titel in   
 de tijdslijn.

Opgelet!!
Indien je, zoals in het bovenstaande 
voorbeeld, een titel voor je fragment hebt 
toegevoegd zal eerst de titel zichtbaar zijn en 
daarna zal het fragment afgespeeld worden. 
Maar je kan ook het fragment samen met 
de titel laten afspelen. Hiervoor plaats je de 
titel niet voor het fragment maar onder het 
fragment.

 ► Muziek toevoegen
 Je kan naar hartenlust muziek toe- 
 voegen op een videofragment(en).  
 

 Klik op de knop: 
 
 Standaard zal het programma ook   
 weer verwijzen naar de map  
 “mijn muziek” in de map  
 “mijn documenten”.  Alle fragmenten  
 die daarin zitten kunnen gebruikt   
 worden, maar ook alle fragmenten op  
 de c-schijf.  
 De procedure is nu wel gekend.  
 Slepen naar de gewenste plaats en  
 loslaten.

 
Opgelet!! 
De muziek zal altijd als ondersteuning dienen 
voor de fragmenten. Hiermee wordt bedoeld 
dat het geluid van de fragmenten steeds de 
bovenhand zal hebben op de muziek die je 
extern toevoegt. 
Je kan het volume van je videofragment 
beheren. Dit kan door de fijne rode lijn die je 
ziet op de tijdslijn naar beneden te trekken met 
je muiscursor. 
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 ► Extra’s 

 ▪ 1. Foto’s:  Je kan ook foto’s 
 toevoegen in je video via de knop: 
 

   
  
 Standaard zal ook hier weer de   
 map “Mijn Afbeeldingen” gebruikt  
 worden in de map “Mijn documenten”. 

 ▪ 2. Geluidseffecten: Je kan ook   
 geluidseffecten toevoegen aan je  
 fragmenten. Standaard zitten er een  
 heel aantal van deze effecten in het  
 programma. Je vindt ze onder knop: 
 

  

 ► Film maken

 ▪ Indien je alle onderdelen   
 (fragmenten, foto’s, geluiden,   
 titels, … ) hebt toegevoegd aan je  
 film, is het moment aangebroken  
 om de film zelf te maken. Dit doe je  
 via het tabblad “Film maken”.

 ▪ Hier kan je kiezen in welke   
 extensie de film geschreven moet  
 worden, hoe groot het venster moet  
 zijn waarin hij te zien is en nog  
 verdere instellingen die je kan  
 aanpassen via de blauwe knop  
 “instellingen”.
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Videobewerking met DVDx, Windows Moviemaker en Camtasia5

Deze hulpkaart gaat over het omzetten van een DVD in een bewerkbaar formaat (wmv, mpeg) zodat 
fragmenten uit de DVD geknipt kunnen worden. Hiervoor gebruiken we DVDx (freeware) en Windows 
Moviemaker (standaard in Windows).
Een tweede handleiding gaat over het opnemen van videobeelden rechtstreeks van het 
computerscherm (YouTube, MySpace, Kanaal Z, …). Hiervoor hebben we de Trial versie genomen 
van Camtasia 5.

DVD omzetten naar WMV met DVDx 2.10

 ► DVDx 2.10 is freeware en gratis 
 te downloaden van  
 http://sourceforge.net/projects/dvdx/.

 ► Open DVDx en klik op File – Open DVD  
 Root (of IFO).

3 Hulpkaart
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 ► Zoek naar de map VIDEO TS van de  
 DVD die je wil omzetten.

 ► Open deze map en selecteer het bestand  
 dat je wil omzetten.

 ► De Input Settings kunnen gewoonlijk  
 ongewijzigd blijven.

 ► Klik nu op Settings – output settings.
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 ► Kies het bestandsformaat waarin je je  
 DVD wil omzetten (WMV is de beste  
 keuze hier om dit bestand op een  
 elektronische leeromgeving te plaatsen).

 ► Belangrijk!!  Kies voor Whole bij Max  
 frame om het hele bestand om te zetten.

 ► Klik op File – Select output file om het  
 bestand op te slaan en kies een bestem- 
 ming (Browse).

 ► Klik op de rode knop (Encode) om het  
 omzetten te starten.
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Fragmenten selecteren met MOVIEMAKER 

 ► Om één bepaald fragment uit de DVD  
 te “knippen” gebruiken we Movie  
 maker,  hetgeen standaard bij 
 Windows zit (Bureauaccessoires).

 ► Open Moviemaker en klik op  
 Importeren Video’s  om het bestand  
 dat je met DVDx hebt omgezet te   
 openen.

 ► Sleep het geopende bestand naar de  
 tijdslijn.

 ► Om een fragment uit de video te  
 knippen, ga je naar het gewenste  
 beginpunt en klik je op Splitsen.

 ► Dit doe je ook voor het eindpunt.
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 ► Verwijder de clips voor en na het   

 fragment dat je wil behouden door met  
 de rechtermuisknop op de te  
 verwijderen clips te klikken en  
 Verwijderen te kiezen

 ► Sla de video op je computer op door te  
 klikken op Publiceren in deze 
 computer en volg de Wizard. 

 ► Kies bij Instellingen voor 
 Windows Media Lage bandbreedte om   
 het bestand zo klein mogelijk te   
 maken. Klik vervolgens op    
 Publiceren.
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Filmpjes op websites (YouTube, MySpace, Kanaal Z, …) opnemen met CAMTASIA

 ► Download en installeer. 
 (de free trial). 
 
Camtasia (www.techsmith.com/camta-
sia.asp).

 ► Open Camtasia en klik op   
 Make a recording.

 ► Vink Microphone aan indien  
 je ook geluid wil opnemen en  
 klik op Audio Options.
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 ► Zorg ervoor dat Record Audio  
 aangevinkt staat.

 ► Vink aan wat voor jou van   
 toepassing is. Indien je  
 audiokaart het niet toelaat om  
 ook het geluid op te nemen   
 gebruik je een aangepast  
 kabeltje waarmee je de  
 hoofdtelefoonuitgang van je 
 computer verbindt met de  
 microfooningang. 

 ► Zorg ervoor dat het geluid niet  
 te luid wordt opgenomen.

 ► Ga naar de website waar je een  
 filmpje wil opnemen en selecteer  
 het gebied dat je wil opnemen.
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 ► Klik op Record of F9 om de  
 opname te starten.

 ► Klik op Stop of F10 om de op- 
 name te beëindigen. 

 ► De opname wordt nu afgespeeld. 

 ► Klik op Save om de opname op  
 te slaan/te bewerken. 

 ► klik op Delete om de opname te  
 verwijderen.

 ► Klik op Edit my recording om  
 de opname te bewerken. 

 ► klik op Produce my video in a  
 shareable format om de   
 opname als wmv, avi, swf, … te  
 bewaren.

 ► Avi: zeer goede kwaliteit, maar  
 groot bestand.

 ► WMV: behoorlijke kwaliteit en  
 niet te groot bestand – geschikt  
 voor een elektronische leer-  
 omgeving.

 ► Swf: Flash – goede kwaliteit en  
 niet te groot – geschikt voor  
 webpagina’s.

 ► Kies een van de drie  
 mogelijkheden en volg de  
 Wizard.
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1 Hulpkaart

Hoe organiseer ik een webconferentie?

Om een webconferentie tot een goed einde te brengen, moet elke gebruiker beschikken over een 
stabiele internetverbinding en een computer die is uitgerust met audio en een microfoon. Een webcam 
per deelnemer is niet verplicht, maar wel aan te raden. De moderator en de presentatoren moeten wel 
een webcam hebben. 
Op het internet vind je heel wat gratis software om een webconferentie te doen. Het nadeel is dat de 
gratis software een aantal beperkingen heeft ten opzichte van betalende alternatieven.  

WizIQ
http://www.wiziq.com/

DIM DIM
http://www.dimdim.com

FLASHMEETING
http://flashmeeting.open.ac.uk/home.html

ELLUMINATE LIVE LITE
http://www.elluminate.com/products/lite/index.jsp

WIMBA
http://www.wimba.com/

In onderstaand overzicht wordt Adobe Connect Now geïllustreerd. Je kan de software online 
terugvinden via de hyperlink http://www.adobe.com/acom/connectnow. 

 ► Inschrijven voor een account  
 via  
 http://www.adobe.com/acom/

 ► Klik op Sign Up Now;  
 alleen de ‘host’ moet zich   
 voor een account registreren,  
 de ‘guests’ (maximaal 2)   
 worden door de ‘host’   
 uitgenodigd.

4
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 ► Start de meeting.

 ► Verstuur de uitnodiging   
 (maximaal 2 deelnemers + 1  
 ‘host’): voor meerdere  
 deelnemers  
 (+ functionaliteiten: adobe   
 connect pro) 

 ► Mogelijkheden: 

Beginscherm
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Webcam 

 ► Na activatie van de webcam  
 is het aangezicht van iedere  
 deelnemer zichtbaar. Men   
 positioneert zich best tegen  
 een neutrale achtergrond,   
 zonder felle lichtinval.
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Screensharing + remote control 

 ► Via ‘screensharing’ kan je   
 (passief) meekijken op het  
 computerscherm van een   
 andere deelnemer. 

 ► In de functie ‘remote control’   
 is het zelfs mogelijk om de   
 bediening van de computer  
 van een andere deelnemer  
 over te nemen.

Chat

 ► Via chat kan je met andere  
 deelnemers in tekstuele   
 vorm, synchroon communiceren.
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Whiteboard: 

 ► Klik op PODS in het menu   
 om het Whiteboard te  
 activeren. 

 ► Een whiteboard is een lege  
 pagina waarop iedere  
 deelnemer aantekeningen   
 kan maken. De bewerkte  
 pagina kan nadien bewaard  
 worden.

Shared Notes

 ► Gezamenlijke notitiepagina.  
 Hier maak je bijvoorbeeld het  
 verslag van de vergadering.
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Upload files

Klik op PODS om een bestand 
(bv. een powerpointpresentatie) te 
uploaden. Door elke deelnemer kunnen 
aantekeningen worden gemaakt op de 
slides.

Rollen wijzigen

De ‘host’ of beheerder van de 
webconferentie kan op ieder moment 
de rollen van de deelnemers 
veranderen. Er worden drie rollen 
onderscheiden.  

 ▪ Host – heeft alle rechten.
 ▪ Participant – kan naast  

 luisteren ook het   
 woord nemen,    
 nota’s bewerken, chatten  
 en schermen overnemen.
 ▪ Audience – de rol is   

 beperkt tot passieve deel- 
 name, namelijk luisteren en  
 kijken.
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1 Hulpkaart

Tekenen met behulp van een eenvoudig softwareprogramma

 ► Gebruik het standaard 
 PAINT-programma
     
 URL’s: 
 http://www.kinderlines.nl/club/ 
 paint/paint.html 
 Pak het bestand uit en installeer  
 via het icoon “setup”.

 ► Open het programma. 

 ► Begin met het bekijken en  
 uittesten van de werktuigen en  
 aanwezige mogelijkheden in  
 de menubalk en het werkvenster:

 ▪ 1. Bestand: een nieuw be- 
 stand openen, opslaan,   
 afdrukken, … 
 ▪ 2. Formaat aanpassen:  

 versleep met de cursor de  
 blauwe (hoek)punten   
 naar binnen/buiten tot   
 het gewenste formaat.
 ▪ 3. Kleurenpalet: 

 voorgrond-omtrekkleur zie je  
 in het vierkantje links   
 (bovenliggend), de   
 achtergrond-opvulkleur zie je  
 in het vierkantje rechts  
 (onderliggend). De kleur links  
 kan je o.a. veranderen door  
 met de linkermuisknop in het  
 kleurenpalet een kleur aan te  
 klikken. De kleur rechts  
 verander je op dezelfde wijze  
 maar dan met de rechtermuis- 
 knop.

5
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 ▪ 4. Bewerken:  let er op dat  
 het ongedaan maken  
 (herhalen) beperkt is tot 3  
 stappen terug (Win XP)
 ▪ 5. Beeld:  de Werkbalk Tekst  

 kan je openen als de teksttool  
 geselecteerd wordt. In-/uit 
 zoomen is handig voor het  
 detailwerk.  
 (Opgelet: de teksttool werkt  
 enkel in normaal formaat).
 ▪ 6. Afbeelding:  let vooral op  

 de bewerking Ondoorzichtig  
 tekenen en het item Kenmerk 
 en … test ook even Negatief  
 …, Uitrekken ..., Spiegelen …

 ▪ 7. Kleuren:  open Kleuren  
 bewerken … om je kleuren  
 aan te passen en toe te  
 voegen aan de kleurenset.
 ▪ 8. Help:  Info en Help-

 onderwerpen. 

Let op de sneltoetsaanduidingen zoals 
Ctrl + Z, e.a.
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 ► Open ‘n nieuw bestand Ctrl + N. 

 ► Experimenteer vervolgens met  
 elk werktuig (werktuig aanklikken  
 om het te kunnen gebruiken):

 ▪ 1. Emmer: giet het witte  
 blad vol met een kleur –  
 selecteer een gebied (1.1),  
 en toets delete – giet het  
 gedelete (witte) gebied vol met  
 een andere kleur –  
 selecteer een gebied en  
 vergroot of verklein de selectie  
 door met de cursor de blauwe  
 (hoek)punten naar binnen/ 
 buiten te verslepen tot het  
 gewenste formaat (1.2).
 ▪ 2. Selectietools: rechthoekige  

 selectie of willekeurige  
 selectievorm zelf tekenen.
 ▪ 3. (on)doorzichtige achter- 

 grond: experimenteer met  
 deze twee instellingen op een  
 selectiegebied “witte +  
 anderskleurige vlakken” .

 ► Klik de verschillende tools aan en  
 zie wat er in het grotere toolvak  
 onderaan gebeurt. Test bij ieder  
 werktuig de mogelijkheden in dit  
 grotere toolvak: 

 ▪ 4. Gom: experimenteer met  
 grootte en achtergrondkleur.
 ▪ 5. Kwast: experimenteer met  

 grootte en lijnschuinte  
 (kalligrafisch schrift).
 ▪ 6. Pipet: experimenteer, klik  

 op je werkblad op ‘n kleur om  
 deze identiek terug te  
 gebruiken.
 ▪ Experimenteer met 

 7. Potlood, 8. Spuitbus, 
 9. Rechte en 10. Gebogen lijn. 
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 ▪ 11. Rechthoek/vierkant:  
 experimenteer met omtreklijn,  
 omtreklijn en vlakvulling, enkel  
 vlakvulling (kies eerst de  
 lijndikte bij tool 9.) Om een  
 vierkant te bekomen de shift- 
 toest ingedrukt houden terwijl  
 je met de muiscursor het  
 vierkant tekent.
 ▪ 12. Ellips/cirkel: 

 experimenteer. 
 ▪ 13. Vrije hoekige vorm: 

 experimenteer.
 ▪ 14. Afgeronde rechthoek/ 

 vierkant: experimenteer.

 ▪ 15. Tekst: tool selecteren,  
 tekstpositie op je werkblad  
 selecteren, kies voor  
 transparante of gekleurde  
 achtergrond, open de  
 tekstwerkbalk via het menu  
 Beeld, (selecteer eerst nog  
 lettertype, -grootte, enz.) en  
 typ je tekst. 

Experimenteer nog even rustig met de 
verschillende tools en mogelijkheden 
uit het menu “Afbeelding”: spiegelen, 
draaien, uitrekken, hellen, negatief, 
kenmerken (opgelet met de instelling 
zwart-wit, deze is onomkeerbaar), 
afbeeldingen importeren (via 
“Bewerken” - Plakken uit …). 
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 ► OEFENINGEN 
 
 Open telkens een nieuw werkblad  
 en sla dit op onder  
 “mijn documenten” met “je   
 naam01”, “je naam02”, enz.

 ► 01. Je kan de verschillende tools  
 uitproberen in een tabel van  
 abstracte vlakken. 
  
 OF 
 
 in een willekeurige compositie.   

 ► Logo (tekst, afbeeldingen: tonen,  
 vormen en compositie).

 ► Grafitti:  
 http://www.youtube.com/wat 
 ch?v=qp0cm4P53es&featur 
 e=related.

 ► Eenvoudige toepassing:  
 http://www.youtube.com/watch?v 
 =Kv7iOPssiKk&feature=related.
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 ► 02. Perspectief- en schaduw-
 oefeningen (let er wel op dat er  
 eerst voldoende vaardigheden  
 i.v.m. perspectief en volume- 
 weergave met schaduw vooraf  
 werden/worden aangeleerd): 
 
 http://www.youtube.com/  
 watch?v=XwLfF4kra  
 s&feature=related

 ► 03. Wit-zwartcontrast, grisaille of  
 beperkt kleurengamma.
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 ► 04. Imitatie/interpretatie van een  
 abstract kunstwerk. 

 ► 05. Imitatie(/interpretatie) van een  
 landschap naar reproductie of  
 foto.
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 ► 06. Een interieur tekenen 
 gebruikmakend van een centraal  
 vluchtpunt (vergelijkbaar met  
 oefening 02.).

 ► Andere tekenprogramma’s (al  
 dan niet in combinatie met Paint):  
 

 ▪ FX Icon 32: 
 www.jhepple.com/iconmkr.htm
 ▪ Morphing: 

 www.fantamorph.com
 ▪ Gimp: 

 www.gimp.org

 ► FX Icon 32. Een icoon voor het  
 bureaublad creëren (vergelijkbaar  
 met Paint ook volledig  
 uitvoerbaar en toepasbaar in  
 Gimp).
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 ► Morphing. Een morfing creëren  
 tussen 2 tekeningen (uitvoerbaar  
 met Painttekeningen - ook  
 volledig uitvoerbaar en toepasbaar  
 in Gimp)

 ► Morphing trial programma, 
 Morpheus Photo Morpher:  
 http://www.morpheussoftware.net/ 
 en  
 http://www.morpheussoftware.net/
 morpheusmorphmac/.  

 ► of Morphing:  
 http://www.tucows.com/prview/
 365265  

 ► Gimp: 
  http://sourceforge.net/projects/
 gimp-win

 ► Een Paint-imitatie van de Mona  
 Lisa (Leonardo Da Vinci): 
 http://www.youtube.com/
 watch?v=uk2sPlZ7ZU&feature=re
 lated

Denk eraan: regelmatig OPSLAAN!
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Op een eenvoudige manier een eigen animatie creëren

 ► Download de software “PIVOT” via   
 de volgende URL: 
 
 http://www.snapfiles.com/get/  
 stickfigure.html

 ► Pak het bestand uit en installeer   
 via het icoon “setup”.

 ► Open het programma. Het scherm   
 (links) verschijnt.

 ► Voor we starten gaan we de   
 belangrijke elementen in het  
 programma bekijken:

 ▪ 1. Frame: In het frame plaatsen  
 en bewerken we de figuren. 
 ▪ 2. Frame reeks: In de framereeks  

 zien we ieder frame in de juiste   
 volgorde.
 ▪ 3. Controllers: Hiermee starten  

 we of stoppen we de animatie.
 ▪ 4. Add Figure: Toevoegen   

 van een nieuwe figuur.
 ▪ 5. Bewerken: Met deze 

 knoppen kan je de geselecteerde  
 figuur bewerken.
 ▪ 6. Next Frame: Kiezen voor een  

 nieuw frame.

Nu we de belangrijkste elementen van het programma hebben  overlopen kunnen we starten met 
onze eerste animatie.
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Hulpkaart

 ► We kijken eerst naar de framereeks  
 bovenaan.

 ► Het valt op dat deze volledig leeg is.  
 Dit wil zeggen dat het framevenster  
 dat zichtbaar is, het eerste frame is.

 ► In het eerste frame laten we de   
 figuur onveranderlijk. 

 ► Kies voor de knop “Next Frame” om  
 het tweede frame aan te maken.

 ► Merk op dat ons eerste frame   
 is aangemaakt en dus verschijnt   
 in de framereeks (bovenaan).

 ► Je kan een frame verwijderen   
 door in de framereeks met de   
 rechtermuisknop op het gewenste   
 frame te klikken. Kies vervolgens  
 voor “Delete”.

 ► Het framevenster dat nu  
 verschijnt is het tweede frame.

 ► Verplaats de armen en benen   
 van het figuurtje door de rode   
 bolletjes te verslepen met je muis.

 ► Merk op dat de stand van het   
 figuurtje uit het vorige frame in   
 het grijs zichtbaar is.

 ► Met het oranje bolletje in het   
 midden van de figuur kan je de   
 volledige figuur verplaatsen.

 ► Zodra je tevreden bent met de   
 nieuwe positie van het figuurtje   
 kies je voor “Next Frame”.
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 ► Het tweede frame verschijnt in de   

 framereeks.

 ► Zorg ervoor dat het selectievakje   
 “Repeat” is aangevink.

 ► Kies vervolgens voor “Play”.

 ► De frames worden nu in een zeer snel  
 tempo na elkaar afgespeeld.

 ► De figuur begint te flikkeren. Dit  
 komt doordat de overgang  
 tussen de frames niet soepel verloopt.

 ► Om een beweging soepel te laten   
 verlopen moeten we één bepaalde   
 beweging via meer frames tot   
 stand laten komen. Hoe meer frames,  
 hoe soepeler de beweging.

Het maken van  een soepele beweging.

Frame 1

Frame 2

Frame 3

Frame ...

 ► De linkerarm gaan we in ieder frame  
 een klein stukje omhoog halen.
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 ► We kiezen voor 9 frames. (zie de   
 framereeks bovenaan)

 ► In ieder frame hebben we de 
 linkerarm een klein stukje omhoog   
 getild.

 ► Kies opnieuw voor de knop “Play”

 ► Als resultaat krijgen we nu een  
 vloeiende beweging te zien.

 ► Naast het maken van bewegingen zijn  
 er nog enkele andere interessante   
 mogelijkheden.

 ► Kies in de menubalk voor “File”.

 ► Via “Load Background” kan je een   
 achtergrond aan je frame toevoegen.

 ► Via “Create Figure Type” kan  je zelf  
 een figuur creëren die je later kan   
 animeren.

 ► We kiezen voor “Create Figure Type”

 ► De stick Figure Builder (links) opent.

 ► De linkerbalk bevat de tools om een  
 figuur te tekenen.
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 ► Teken een auto.

 ► Kies “File” -> “Opslaan als”.

 ► Sla het bestand op als “auto”.

 ► Met “Load Figure Type” kan je de   
 auto die we hebben ontworpen   
 toevoegen aan het frame.
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1 Hulpkaart

Een stop-motionanimatie met Take5

 ► Ga naar http://www.cellsoft.be/ 
 nederlands/ en download het  
 programma. Je kan het nu 30  
 dagen (gespreid in de tijd) 
 gebruiken.

 ► Start het programma :  
 programma’s/cellsoft/take5/ 
 take5

 ► Sluit de camera aan, eventueel  
 met een video-adapter als 
 Plextor ConvertX PX-AV200U.   
 Zie foto-inzet. 

 ► Zorg voor goede extra  
 verlichting. Klemspots kunnen  
 hier een goede oplossing zijn.  
 Halogeenstralers met 
 spaarlamp zijn ook een prima  
 hulpmiddel.

 ► Zet alles in scène, klaar voor  
 opname.

 ► Wanneer het programma gestart  
 is, klik je op settings/video 
 source.

 ► In het volgende scherm ga je  
 op zoek naar de camera : klik op  
 de pijl in het input-vakje en 
 selecteer de videobron. Test  
 even alle stapjes uit tot je de  
 bron gevonden hebt.

 ► Nu verschijnt het videobeeld op  
 je scherm.

 ► We kunnen beginnen met de  
 opname.

7
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 ► Bekijken we eerst eens de   
 belangrijke werkbalken onder 
 aan het scherm.

 ▪ Grabber is de opnametool.  
 Bij elke klik op Grab wordt  
 één beeldje opgenomen.  
 Regrab is het ongedaan  
 maken van de laatste oname.
 ▪ Editor  geeft een zicht op alle  

 scènes. Zo is het mogelijk  
 midden in de opname  
 verschillende stukken te  
 verwijderen.
 ▪ Player laat toe in preview  

 de gemaakte beelden eens  
 als filmpje te bekijken.

 ► Klik bij grabber op grab. Er   
 wordt nu 1 beeldje gemaakt.  
 Doe dit nog 2 keer.

 ► Wil je dat alles zeer snel zal  
 bewegen dan maak je telkens  
 maar 1 beeldje.

 ► Hoe meer beeldjes je van   
 dezelfde scène maakt, hoe  
 trager de bewegingen.

 ► Hier moet je eens wat mee 
 experimenteren.

 ► Nu verzet je de figuurtjes een  
 klein beetje, laat je de arm een  
 beetje bewegen, hef je de poot  
 een beetje op,…

 ► Vergeet niet op te schrijven of  
 de taken te verdelen wie wat  
 moet doen bewegen, scène na  
 scène.

 ► In Take5 kan je dit nu heel   
 precies doen: de laatst  
 opgenomen scène blijft op je  
 scherm staan. Daarover zie je  
 het doorgestuurde beeld van de  
 camera.  
 Zo kan je precies je volgende  
 beweging instellen. 

 ► Neem opnieuw enkele beelden  
 op.
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 ► We zullen nu even bekijken hoe  

 vloeiend de bewegingen aan  
 elkaar geschakeld zijn.

 ► Klik in de player-balk  op play.  
 Tevreden? 

 ► Misschien heb je een foutje in  
 een overgang ontdekt. Probeer  
 via step back of step forward de  
 positie te achterhalen.

 ► Open nu de editor-werkbalk.

 ► Klik nu de bewuste scène aan.

 ► Klik daarna op remove.

 ► Je kan hier ook nog eenzelfde  
 scène toevoegen wanneer je bv.  
 te bruuske bewegingen  
 bemerkt. 
 Klik daarvoor op duplicate.

 ► De extra scène wordt  
 toegevoegd.

 ► Ga verder met het opnemen van  
 het vervolg van het verhaal. 

 ► Wanneer je een volledige scène  
 ingeblikt hebt moet je alles   
 opslaan.

 ► Dit doe je door op File / Save  
 Movie te klikken.

 ► Er opent zich een nieuw venster  
 waar je in het veld movie name  
 een naam kan invullen. Je kan  
 ook de opslagplaats bepalen.  
 Standaard is dit My Movies.

 ► Bevestig met OK.
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 ► De computer gaat nu alle   
 beeldjes renderen: netjes aan  
 elkaar zetten.

 ► Na het renderen bevestig je met  
 OK.

 ► Op dezelfde wijze ga je nu   
 verder met het opnemen van al  
 de andere scènes. 

 ► Wanneer je alles hebt ingeblikt  
 kan je gaan monteren. 

 ► Dit wil zeggen : alle scènes  
 achter elkaar plaatsen om zo  
 een vloeiende film te verkrijgen.

 ► Dit doen we met het programma  
 Movie Maker. Zie hiervoor  
 technische hulpkaart 17: 
 een dynamische fotoreportage  
 met Windows Movie Maker
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1 Hulpkaart

Aan de slag met  CRAZY MACHINES

 ► Steek de cd-rom in de  
 cd-romlezer of dubbelklik op  
 het programma:  
 crazymachines.exe.

 ► De game zal zich automatisch  
 opstarten om te installeren.

 ► Volg de verschillende stappen  
 van de installatie.

 ► Na installatie kan je het  
 programma starten door op  
 volgende snelkoppeling te   
 klikken: 

  .

Bestaande Experimenten  
uitvoeren 

 ► Om bestaande experimenten  
 uit te voeren, kies je voor het  
 laboratorium  “Inventors   
 Workshop”(1).

 ► Daarna start je een nieuw   
 spel op(2). 

8
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 ► Je krijgt steeds de uitleg van  
 wat er juist moet gebeuren in  
 het experiment(3).

 ► De hulpmiddelen & het aantal  
 die je nodig hebt om het  
 experiment uit te voeren,  
 vind je steeds aan de rechter 
 bovenkant(4).

 ► Om het experiment uit te   
 voeren, klik je op de gele   
 wijzer onderaan je venster(5).

 ► Indien je experiment goed   
 uitgevoerd is, kan je naar het  
 volgende experiment. Hier  
 voor klik je op “Continue”(6). 

 ► Om te kijken welke  
 oplossing de professor  
 gebruikte om het  
 experiment uit te voeren, klik  
 je op “Plan”(7).

Eigen Experimenten maken 
en uitvoeren

 ► Klik op “Change Lab”(1).

 ► Kies voor “My Lab” (2).

 ► Klik op “OK”(3).

 ► Klik daarna op “My Lab”(4). 

ren.indd   112 16/09/09   10:57



TECHNISCHE HULPKAART

113

1
 ► Klik op “New”(5) om een   

 nieuw experiment te maken.

 ► Je kan dan gebruik maken   
 van alle onderdelen en  
 materialen(6) die je onderaan  
 de pagina ziet staan.Gewoon  
 op het gewenste tabblad   
 klikken, voorwerp verslepen  
 en in het venster plaatsen.

 ► Indien alle materialen op zijn  
 plaats staan, haal je de  
 hendel(7) over zodat je alle  
 onderdelen blokkeert. Zo kan  
 je met de schakelaar(8) je   
 experiment in gang zetten.
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1 Hulpkaart

Aan de slag met  MYST

 ► Steek de cd-rom in de cd-  
 romlezer of dubbelklik op het  
 programma: setup.exe.

 ► De game zal zich automatisch  
 opstarten om te installeren.

 ► Volg de verschillende stappen  
 van de installatieprocedure.

 ► Na installatie kan je het  
 programma starten door op  
 volgende snelkoppeling te   
 klikken:  
 

 .

 ► Kies de gewenste taal.

 ► Klik op “Play”.

9
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Enkele sfeerbeelden: 

Waar gaat het spel over: 

Je begint Myst V zoals elk Myst-
game in een grote, cirkelvormige 
kamer. Je merkt meteen dat er iets 
aan de hand is, want zodra je in 
de kamer verschijnt, springen er 
allerlei vreemde wezens weg en 
lijken ze in het niets te verdwijnen. 
Op een tafel in de kamer ligt het 
Book of Myst; zoals de Myst-
veteranen weten, vormen deze 
boeken een soort van ‘poort’ 
naar andere werelden. Je slaagt 
er echter niet in om het boek te 
openen doordat het dichtgegespt 
is met een lederen riem. Inplaats 
van je aandacht te vestigen op het 
boek, moet je vooral oog hebben 
voor de verschillende deuren in 
de kamer, want je kijkt zo over de 
hendel heen die je nodig hebt om 
die ene deur die naar je vrijheid 
leidt, te openen. 
Zodra je erin geslaagd bent de 
kamer te verlaten, kom je terecht 
in een vreemd, desolaat en 
vervallen paleis waar je doorheen 
afbrokkelende gangen en lege 
kamers wandelt om tenslotte 
terecht te komen bij een tablet 
met een oplichtende energiebol 
eromheen. Nog voor je de bol 
kan vastpakken, verschijnt er een 
mysterieus figuur voor je. Het is 
niemand minder dan Yeesha, de 
dochter van Atrus (twee figuren uit 
vorige Myst-games), die je komt 
vertellen - op een erg cryptische 
manier natuurlijk - dat haar vader 
is gevangen genomen op Myst 
Island. Ze vertelt je ook dat de 
tablet op jou reageert en dat je 
een belangrijke keuze moet maken 
vooraleer ze opnieuw verdwijnt. 
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1 Hulpkaart

Aan de slag met ROLLER COASTER TYCOON

 ► Steek de cd-rom in de  
 cd-romlezer of dubbelklik op  
 het programma: setup.exe.

 ► De game zal zich automatisch  
 opstarten om te installeren.

 ► Volg de verschillende stappen  
 van de installatieprocedure.

 ► Na installatie kan je het  
 programma starten door op  
 volgende snelkoppeling te   
 klikken:  

 .

 ► De bedoeling van het spel is  
 om een winstgevend pretpark  
 te maken, beginnend met 
 niets dan een stuk grond, een  
 inkom en $1.000.000(1).

 ► Bovenaan het venster kan je  
 kiezen wat je gaat doen(2).  
 Dit is de werkbalk van je spel.

 ► Rechts onderaan kan je zien  
 hoe het weer gaat zijn, want  
 dat heeft invloed op het  
 aantal mensen dat naar je   
 pretpark komt.

10
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 ► Je begint dan te bouwen met  
 je eerste attractie en dat kost  
 geld. Je ziet dan na het  
 bouwen hoeveel geld je nog  
 hebt.

 ► Je kan bouwen zoveel je   
 wil en alles wat je maar wil.  
 Het programma laat je dit   
 doen zonder belemmering.  
 Als iets niet meer gaat,   
 omwille van stabiliteit of om  
 constructieproblemen, zal het  
 programma je dat dan pas   
 zeggen.  
 Dit maakt dat je waarschijnlijk 
 een stuk van je bouwsel zal  
 moeten afbreken, wat ook   
 weer geld kost.

 ► Hierin zullen de leerlingen   
 beslissingen moeten nemen  
 over wat ze wel of wat ze niet  
 gaan doen. 
 Samenwerken en nadenken  
 is de boodschap.
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1 Hulpkaart

Aan de slag met SPORE

 ► Steek de cd-rom in de  
 cd-romlezer of dubbelklik   
 op het programma:  
 setup.exe.

 ► De game zal zich  
 automatisch opstarten om   
 te installeren.

 ► Volg de verschillende 
 stappen van de  
 installatieprocedure. 

 ► Na installatie kan je het   
 programma starten door   
 op volgende snelkoppeling   
 te klikken: 
   

 .

Allereerste keer

 ► Kies “Creëren”.

11
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Daarna kan je kiezen wat je 
gaat creëren. Je hebt de keuze 
tussen:

 ► Wezens

 ► Gebouwen

 ► Voertuigen(land-, zee en   
 lucht- en ruimtevoertuigen) 

Je begint in de celfase. 
De andere fasen zijn niet 
aanklikbaar. Naarmate je 
vordert in het spel, zullen de 
verschillende fasen één voor één 
beschikbaar worden.

Eenmaal de fase gekozen, moet 
je kiezen of je een herbivoor of 
carnivoor bent en kies je nog de 
moeilijkheidsgraad van het spel.
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Hier begint het spel. Je krijgt 
stap voor stap uitleg over wat 
elke balk wil zeggen en hoe je je 
organisme laat ontwikkelen.

1. Voortgangsbalk: deze laat  
 zien in welk stadium je   
 organisme zich bevindt.

2. Instellingen: hiermee kan   
 je het spel opslaan,  
 wijzigingen aanbrengen,   
 e.d.

3. Hier zie je visueel je 
 organisme in het stadium   
 waarin het zich momenteel  
 bevindt met daarboven de   
 levenskracht.

4. Partner Roepen: met deze  
 knop kan je een lokroep  
 verspreiden en zo kijken   
 waar een partner voor je  
 zit om je organisme verder   
 mee te ontwikkelen.

5. Sporepedia: de cataloog   
 met daarin alle organismen,  
 bouwsels, … die zich in het  
 spel bevinden.
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In het wezenstadium: 

Tijdens het spel krijg je 
verschillende doelen die je 
moet trachten te bereiken om je 
zelfgemaakt organisme te doen 
ontwikkelen.  
 
Afhankelijk van wat je gekozen 
hebt, omni- of carnivoor, moet je 
dus op zoek gaan naar planten of 
vlees als eerste opdracht om te 
groeien.
 
Daarna kom je in het 
wezenstatium en moet je DNA 
gaan verzamelen door vrienden 
of vijanden te maken met de 
andere wezens rondom je.

1. de landkaart van waar je je  
 bevindt met de vraagtekens  
 van de andere wezens op   
 het platteland.

2. De gele knop gebruik je   
 om een dondergebrul te  
 verspreiden en om zo je   
 vijanden aan te vallen. 
 De groene knop dient 
 om je sociaal op te stellen   
 tegenover de wezens,   
 de rode knop om je vijandig  
 op te stellen.

3. Hier zie je je eigen  
 eigenschappen. Des te   
 hoger het getal dat 
  erbij staat, des beter deze   
 eigenschap.

4. Hier staan nieuwe  
 eigenschappen van je   
 wezen zoals springen,  
 sluipen, ...

13
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1 Hulpkaart

Educational games: Complexe theorieën via games

 ► Surf naar de website: 
 http://nobelprize.org/educational_games/.

 ► In de secundaire navigatiebalk zien we de   
 volgende onderverdeling:

 ▪ Nobel-prize in physics
 ▪ Nobel-prize in Chemistry
 ▪ Nobel-prize in Medicine
 ▪ Nobel-prize in Literature
 ▪ Nobel-Peace Prize
 ▪ Nobel-Prize in Economics

 ► Elk thema omvat een aantal games  
 omtrent dit thema. 

 ► Kies bijvoorbeeld voor het thema  
 “Nobel Prize in Physics”.  De volgende   
 games verschijnen: 

 ▪ Play the laser challenge
 ▪ Fancy a cookery course in ‘how to make  

 alloys’
 ▪ The recycler game

13
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1 Hulpkaart

Aan de slag met Beat The Market Online

1. Inloggen als instructor

 ► Surf naar de website:  
 http://www.btmgame.com
 

 ► Registreer je via  
 “New Instructors, Register”.

 ► Log in met je gegevens (als je de  
 eerste keer inlogt wordt er   
 gevraagd om een nieuw  
 paswoord op te geven)

Wanneer je als instructor bent ingelogd verschijnt de homepagina. Deze pagina bestaat uit 5 
secties:

 ► Homepagina: help en info

 ► Manage Courses: hier kan je klassen toevoegen en beheren

 ► Course Games: hier kan je een game voor een klas aanmaken

 ► Personal Games: hier kan je zelf aangemaakte games spelen

 ► Account: wijzig hier je profielgegevens en voeg leerlingen toe

2. Maak een klas aan

 ► Kies voor het tabblad  
 “Manage Courses”.

 ► Klik op het 2de blok 
 “Setup A New course”.

13
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 ► Geef de gegevens van de   
 cursus in.

 ► Bij “Course Name” geef je    
 best de naam van je klas op.

 ► De klas die je hebt  
 aangemaakt, kan je terug-   
 vinden in de eerste kolom   
 “Select A Course To Manage”  
 (het tabblad “Manage  
 Courses”).

3. Een eigen game aanmaken

 ► Kies voor het tabblad “Manage Courses”.

 ► De volgende 4 blokken verschijnen (Denk eraan eerst een cursus te selecteren):

 ▪ Manage Games: aanmaken van games
 ▪ Assign Exercises: oefeningen toewijzen
 ▪ Gradebook: puntenboek
 ▪ Course Info: beheren van je klassen

 ► Kies het blok “Manage Games” voor het aanmaken van een nieuw game.

ren.indd   126 16/09/09   10:57



TECHNISCHE HULPKAART

127

 ► Kies voor “Create a new   
 game”.

 ► Volg de stappen die  
 verschijnen.

 ► Name: Naam van de game.

 ► Required: Verplicht te spelen.

 ► Course Level:  Het niveau.

 ► Player Type: Single of 
 multiplayer.

 ► Starting Environment: 

 ▪ Practice Mode: een game  
 starten met dezelfde  
 beginsituatie.
 ▪ Test Mode: starten met een  

 andere beginsituatie.

 ► Market Structures:

 ▪ Perfect Competition
 ▪ Monopoly
 ▪ Monopolistic Competition
 ▪ Oligopoly

 ► Random Economic Events:  
 willekeurige gebeurtenissen  
 die een invloed hebben op de  
 markt.

 ► Macro-economy:

 ▪ Stable
 ▪ Growth
 ▪ Business Cycles
 ▪ Unknown Economy
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 ► Select Learning Level: 
 Selecteer hier het niveau van  
 de beslissingen te nemen door  
 de leerlingen. 

 ► Number of Quarters: Aantal  
 kwartalen = aantal  
 beslissingen dat de leerlingen  
 moeten nemen.

 ► Will You Play?: Wil   
 je de game zelf spelen?  
 (Kies yes)

 ► Kies “Create game”.

4. Bestaande games met toegepaste vragen toewijzen

 ► Ga naar naar het tabblad   
 “Manage Courses” (Kies een  
 klas/Course indien dit nog niet  
 gebeurd is)

 ► Kies voor het blok “Assign   
 Exercises”

 ► Alle bestaande oefeningen vind je hier terug in logische volgorde

 ► De volgende instellingen zijn mogelijk:

 ▪ View: Hier kan je de vragen bij de game bekijken
 ▪ Type: oefenen of examen
 ▪ Due Date: De einddatum
 ▪ Assign: De oefening effectief toewijzen aan alle studenten van je klas

Meer informatie: http://www.goldsimulations.com/
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1 Hulpkaart

Een virtuele simulatieruimte (bv. Second Life) gebruiken voor artistieke en educatieve 
doeleinden

VOORAF:

Second Life is momenteel (juni 2009) officieel enkel toegankelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar (zie 
terms of service (2.2) - agreement: http://secondlife.com/corporate/tos.php en http://secondlife.com/
corporate/brand/trademark/sl_insl.php). 

 ► Creëer een account/avatar (en  
 paswoord) via de URL:  
 http://join.secondlife.com, volg de   
 instructies… .

 ► Download en installeer vervolgens het  
 programma “Second Life” via een  
 van de volgende URL’s:  
 http://www.secondlife.com / 
 http://secondlife.com/support/ 
 downloads.php /
  http://get.secondlife.com.

 ► Volg de aanwijzingen en enter  
 Second Life (SL) via de oefenzone,  
 volg de instructies van het  
 programma.

Goed om te weten: je kan handelen vanuit 
een eigen eigendom (betaalbaar met 
Linden dollar / omrekenbaar naar euro of 
dollars, … Info: http://secondlife.com/land/
privatepricing.php). 
Of je maakt gebruik van een “gratis” 
oefenplaats: sandbox.
Je maakt eigen materiaal, koopt of laadt 
het op voor Linden dollars, of je haalt het 
gratis in Freeshops (in SL), of krijgt het 
cadeau van andere avatars …
Info: http://www.secondlife.com/.
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Op de startpagina kan je al je 
voorkeurinstellingen bepalen en aanvinken 
…

Open/enter de maingrid (InWorld) van SL 
(“Resident Login” aanklikken en vervolgens 
je avatar-voornaam en - achternaam en 
paswoord invullen…).

 

 ► Begin met het bekijken en uittesten  
 van de werktuigen en aanwezige   
 mogelijkheden in de menubalk en het  
 beeldvenster:

1. File(/bestand):  
 
 een afbeelding, animatie, geluid  
 opladen (in SL binnenhalen …),  
 snapshots maken (foto’s =  
 printscreen), afdrukken, …
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2. Build (/bouwen):  
 
 Volumes, voorwerpen, scripts,  
 presentatieborden, enz. creëren  
 en bewaren in de inventory  
 (stockage plaats/opbergmappen). 

3. Talk-Communicate  
 (praten en chatten): 

 Sluit je headset aan om  
 gesprekken te kunnen voeren  
 (skypefunctie) …    
 controleer de settings …

Bruikbaar voor het maken van 
manuals (zelfstudiepaketten) of 
voor het inrichten van een bege-
leide cursus in een daartoe speci-
fiek aangeklede leeromgeving 

4. Al dan niet je avatar  
 personaliseren:  
 
 Klik eerst met de    
 rechtermuisknop op je avatar of ga  
 via “Edit” naar “appearence”   
 … Vervolgens kan je heel wat   
 details van je uiterlijk via   
 schuifbalkjes aanpassen …
 ▪ Ook je kleding, huid, haardracht,  

 gestures, animations, enz. zijn   
 instelbaar (zelf te scripten / 
  te ontwerpen of te bekomen via   
 een shop) …
 ▪ Dit kan nuttig zijn bij (realistisch   

 bedoelde) rollenspelen, theater-  
 opvoering, filmacts, enz. 
 

Mogelijk interessant als oefening 
(portretteren) en/of in functie van een 
rollenspel (je kan meerdere en/of een 
tweede avatar(s) indentiteit(en) maken …
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5. Voorwerpen objecten  
 vervaardigen, omgeving
 inrichten: 

 ▪ Klik met de rechtermuisknop op de 
 grond/het land en selecteer  
 “Create” of open via “Build” het   
 bouw-venster …  Klik (opnieuw)  
 met rechtermuisklik op het land   
 om de geselecteerde basisvorm  
 te construeren … Maak voor een  
 verdere vormverfijning gebruik van  
 de het werkblad Edit en de   
 tabbladen: General-Object- 
 Features-Textures-Content
 ▪ Je kan zo alles zelf scripten /  

 (laten) ontwerpen / bouwen of   
 bekomen via een shop …
 ▪ Dit kan nuttig zijn bij decorbouw,  

 3D oefeningen, expo-projecten,   
 enz.
 ▪ Eigen tekeningen (texturen) kan je  

 uploaden als JPEG of TGA   
 bestand (voor aankleding, expo of  
 presentaties, enz.).

Voorbeelden zijn info-weggeefvoorwerpen (objecten, 
schermen, borden, …): bijvoorbeeld een freeviewer 
voor slideshows, een wand met scripts, weblinken 

(naar tutorials) …
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6. Afstandslearning/teaching   
 en (internationaal)
 communiceren: 

 ▪ je kan er een eigen leer-  
 omgeving creëren alleen of met de  
 hulp/ medewerking van (i.s.m.)  
 andere educatieve gebruikers   
 (all over the world) en dit voor je  
 eigen studenten of een  
 internationaal publiek  
 (verscholen achter avatars)
 ▪ Je kan er boeiende leer-  

 omgevingen en projecten van   
 anderen bezoeken gebruikmakend  
 van Landmarks en het  
 teleportsysteem (al dan niet via   
 georganiseerde of zelf voorbereide  
 guided tours) …
 ▪ Hulpmiddelen zijn presentatie- 

 borden, URL-links naar online   
 materiaal, filmschermen, 
 notecards, voice, textchat, enz. 

Dresden Gallery (kunstgeschidenis)
Hospital Tycoon (verpleging, verzorging, …)
The Learning Experience (lessen in wiskunde, 
biologie, aardrijkskunde, taalcursussen, …)

 ► SL bevat nog veel meer … voor elk  
 wat wils … en nagenoeg toepasbaar  
 op ieder vakdomein …  
 Experimen teren maar!

De cursisten zijn nog niet in SL 
(maingrid) aanwezig/actief …

 ► Deel 1 basisvaardigheden en  
 technieken, …

De cursisten hebben al wat handigheid in het 
bewegen, creëren en communiceren in SL (en/of 
andere gelijkaardige web 2.0 toepassingen) …

 ► Deel 2 eenvoudig toepassen van   
 basisvaardigheden, …

De cursisten zijn voldoende vertrouwd met SL (en/of 
andere gelijkaardige web 2.0 toepassingen) om eigen 
creatieve en/of educatieve projecten aan te vatten.

 ► Deel 3 omgeving verkennen,  
 netwerking, TOUR, …

De cursisten zijn voldoende vertrouwd met SL (en/
of andere gelijkaardige web 2.0 toepassingen) 
en hebben al een beeld van educatieve/artistieke 
mogelijkheden om eigen creatieve en/of educatieve 
projecten uit te voeren …

 ► Deel 4 zelf projecten (al dan niet in   
 samenwerking) opzetten en  
 uitvoeren, …/deelnemen aan InWorld  
 activiteiten.

Al je handelingen in SL zijn eenvoudig te recorden met een screenrecorder.
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1 Hulpkaart

Een dynamische fotopresentatie met 3D Album

 ► Ga naar volgende site en download  
 de software :  
 http://pho.to/album3d/p3dalbuminst. 
 exe.

 ► Installeer het programma.

 ► Vergeet bij de installatie het tweede  
 vinkje niet uit te zetten. Anders wordt  
 3D-album je nieuwe screensaver- 
 programma.

 ► Open het programma via start/alle   
 programma’s/Photo.

 ► We starten met “create a new gallery.”

 ► In het volgend scherm kiezen we de  
 foto-omgeving. Overloop de   
 templates eens.

 ► Bevestig je keuze met OK.

 ► Klik op  “design”  en je krijgt nog meer  
 voorbeelden.

15
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 ► De foto’s die we willen gebruiken   
 plaatsen we best vooraf in een map.

 ► Nu kunnen we foto’s toevoegen.

 ► Klik op open en ga naar de map   
 waarin onze geselecteerde foto’s   
 staan.

 ► Klik op Add.

 ► De foto’s komen nu in je galerij  
 terecht.

 ► Nu kan je elke foto aanpassen en   
 van commentaar voorzien bij Photo  
 comment.

 ▪ Crop : bijsnijden.
 ▪ Fit : zoals oorspronkelijk.
 ▪ Adapt: aanpassen aan kader.

 ▪ Links en rechts roteren.
 ► Doe dit voor elke foto.

 ► Tijd om alles eens in preview te
 bekijken.

 ► Maak vooraf een map aan waarin je  
 alles zal opslaan.

 ► Klik op preview en sla alles op.

 ► De voorstelling start.

 ► Druk F1 in om op je eigen tempo te  
 verkennen.

 ► Met Esc keer je naar het hoofdven-  
 ster terug.

 ► We zullen nu opslaan en delen met  
 anderen.

 ▪ Web Gallery : shockwave-filmpje  
 voor je website.
 ▪ Custom Galery for Photo 3D   

 Screensaver : als screensaver op  
 je PC.
 ▪ Stand-alone Gallery Player : om  

 gewoon op je PC te bekijken.
 ► Stel de beeldkwaliteit in  ifv. de   

 manier waarop je wil presenteren:   
 high, medium, low.

 ► Bevestig met OK.

 ► Je hebt nu een originele manier om je  
 materiaal te presenteren.

1313
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1 Hulpkaart

Hoe bewerk ik een digitale geluidsopname met Audacity?

 ► Je vertrekt van je digitale opname. Een digitale opname kan op verschillende manieren  
 worden gemaakt:

 ▪ voicerecorder
 ▪ computer (micro ingang)
 ▪ speciaal toestel (Zoom)

 ► Download en installeer eerst  
 Audacity via volgende URL:  
 http://audacity.sourceforge.net/
 download/windows.

 ► Download daarna de LAME MP3 
 encoder (ZIP-file) op dezelfde link.   
 Die heb je nodig voor omzetting van  
 WAV naar MP3-file.

 ► Pak de ZIP-file uit in de map Program  
 Files/Audacity.

 ► Bij het eerste exporteren naar MP3  
 zal je het bestand lame_enc.dll   
 moeten lokaliseren:    
 Program Files/Audacity.

Zorg er  nu voor dat de opgenomen geluidsbestanden op je PC gekopieerd zijn.

 ► Open het programma Audacity.

 ► Eerst creëren we een nieuw project;

 ► Bestand – Project opslaan als…

 ► Kies een geschikte naam en een   
 locatie.

 ► Alle gewijzigde audio komt in deze   
 map terecht.

1313
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 ► Klik in het programma op  
 Project/Audio importeren.   

 ► Ga naar de plaats waar je  
 geluidsfragment opgeslagen is en   
 dubbelklik op het fragment.

 ► Het interview verschijnt in de vorm   
 van 2 audiosporen.

 ► Wil je al eens luisteren, klik dan op   
 één van de sporen en op de groene  
 play-knop.

 ► We willen een stukje geluid  
 selecteren.

 ► Klik onder Bestand op [ I ]

 ► Sleep met je muis over het gewenste 
 geluidsfragment. Het stukje wordt   
 dan donkergrijs.

 ► Klik op bewerken.

 ► Maak je selectie uit het menu, bv   
 kopiëren.

 ► Ga naar bestand en kies nieuw.   
 Daarin gaan we dan ons  
 geselecteerde geluidsfragment   
 plakken.

1313
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 ► Op het nieuwe geluidsfragment  

 kunnen we nu allerlei effecten 
 toepassen.

 ► Bovenaan de lijst staan de meest   
 bekende effecten als Echo - Fade-in/ 
 out – versterken …

 ► Je kan steeds een voorbeeldje  
 beluisteren vooraleer definitief toe  
 te passen.

 ► Experimenteren is hier de  
 boodschap.

 ► We gaan nu ons geluidsfragment   
 exporteren als WAV  of MP3-file. Dit  
 om de geluiden af te spelen op een  
 computer, MP3-speler of om het op  
 onze website te zetten.

 ► Sla vervolgens op in de goede map  
 met een door jou gekende naam.

1313
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1 Hulpkaart

Een dynamische fotopresentatie met Windows Movie Maker

 ► Movie Maker zit standaard in  
 Windows XP en Vista.

 ► Open het programma in start /
 programma’s / Windows Movie Maker.

 ► In het openingsscherm vinden we   
 links  de benodigde tools om 
 een filmpje te maken: van het   
 importeren van afbeeldingen/video’s  
 over geluiden, effecten, overgangen  
 tussen de foto’s.

 ► Onderaan bevindt zich de tijdslijn/  
 storyboard waar we alle afbeeldingen  
 naartoe zullen slepen.  
 Daaronder een audiospoor en 
 overlaytitelspoor.

 ► Rechts bevindt zich het  
 (nu nog zwarte) voorbeeldvenster van  
 onze Movie. 

 ► We starten met het importeren van   
 afbeeldingen.

 ► Klik op  afbeeldingen  importeren  en  
 ga naar de map waar die  staan.  
 Selecteer daar al je afbeeldingen.

 ► Bevestig je keuze met een klik op   
 importeren.

1313
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 ► Sleep nu je afbeeldingen in de goede  
 volgorde naar de tijdslijn.

 ► Standaard is de speelduur van elke  
 afbeelding 5 seconden.

 ► In de menubalk ga je naar Extra / 
 opties – tabblad geavanceerd. 
 Daar kan je de speelduur en de   
 overgangsduur aanpassen.

 ► Je kan manueel de speelduur van de  
 foto’s aanpassen.

 ► Klik op een foto. Er verschijnt een   
 dubbele rode pijl.

 ► Sleep de foto naar rechts en pas de  
 speelduur aan.

 ► Met het programma Paint (hulpkaart  
 5: Tekenen met eenvoudige software) 
 maak je tekstdia’s die je op dezelfde  
 wijze op de tijdslijn kan aanbrengen.

 ► We zullen nu overgangseffecten   
 toevoegen tussen de afbeeldingen.

 ► Schakel over van tijdslijn naar 
 Storyboard. Klik op de pijl naast 
 tijdslijn.

 ► Klik onder Bewerken op  Overgangen.

 ► Een hele lijst overgangseffecten komt  
 te voorschijn.

 ► Kies een overgangseffect en sleep   
 het effect naar de plaats waar je het  
 wil toepassen, tussen de twee  
 afbeeldingen in.

 ► Je kan dit doen voor elke overgang.

 ► Doe je dit niet, dan gebeurt de  
 overgang zonder overvloei.

1313
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 ► We zullen nu een begin- en 

 eindgeneriek maken.

 ► Klik onder Bewerken  op Titels en   
 credits.(1)

 ► In het volgende venster klik je op Titel  
 aan het begin.(2)

 ► In het volgende venster (3)  typ je de  
 titel.    
 Je kan dit doen in 1 regel of in 2   
 regels.

 ► De eindgeneriek verloopt identiek.   
 Klik op credits aan het einde.(2)

 ► Je kan nu de titelanimatie aanpassen.  
 Kies uit de lijst. Telkens krijg je een  
 voorbeeldje te zien in een  
 voorbeeldvenster. (1)

 ► Ook het Letterype  en de Tekstkleur  
 (2)  kan je aanpassen. Klik op het   
 passende onderdeel en voer de   
 aanpassingen door.

 ► Nadat je alle aanpassingen hebt  
 doorgevoerd bevestig je met  
 Titel toevoegen.

1313
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 ► Keer nu terug naar de tijdslijn. 

 ► We klikken nu op  Importeren van   
 Audio of muziek.

 ► De map Muziek op je computer wordt  
 geopend. Selecteer het stukje dat je  
 wenst te gebruiken  en dubbelklik.  Dit  
 verschijnt nu in je werkveld (1).

 ► Sleep het fragment nu naar je tijdslijn  
 bij Audio/Muziek. De muziek wordt   
 gevisualiseerd (2). 

 ► Meestal is het fragment te lang. Dan  
 klik je achteraan het stuk en sleep je  
 terug tot het einde van de voorstelling  
 (3).

 ► Heb je te weinig muziek dan herhaal  
 je bovenstaande stappen en  
 combineer je zo de verschillende   
 muziekfragmenten.

 ► Klik tussendoor op de play-toets om  
 je voorstelling eens in preview te  
 bekijken (1).

 ► Tevreden? Dan is het nu tijd om op  
 te slaan. Dit doe je door bij Puliceren  
 te kiezen voor het voor jou meest   
 geschikte medium. Meestal is dit   
 Deze computer of DVD.

 ► Sla nu op in de juiste map. 

 ► De computer zal nu de hele film   
 renderen (4). Beeld, geluid, titels en  
 overgangseffecten worden nu netjes  
 bij elkaar gebracht tot een film.  
 Afhankelijk van de lengte van je film  
 en de kracht van je computer  kan dit  
 toch enige tijd duren.

1313
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 ► Je krijgt de melding dat de film 
 gepubliceerd is.

 ► Automatisch begint Windows Media  
 Player je film af te spelen.

 ► Ga dus al maar zitten en… geniet!

1313
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Een dynamische fotopresentatie met Photo Story3

 ► Download de software PhotoStory3 
 via de volgende URL: 
 
 http://www.microsoft.com/windowsxp/ 
 using/
 digitalphotography/PhotoStory/default
 .mspx.

 ► Selecteer Dutch  als taal en ga verder.

 ► Klik op doorgaan en uitvoeren.

 ► Photo Story laat toe in de foto te-  
 zelfdertijd te zoomen en te pannen   
 (v.l.n.r. bewegen).

 ► Open het programma en kies voor   
 een nieuw verhaal beginnen  en  klik 
 op volgende. 

 ► Klik op  foto’s importeren  en ga naar  
 de map waar de foto’s staan. 

 ► Klik de foto’s aan :

 ▪ Foto per foto: 
 [ctrl + muisklik op de foto ]
 ▪ Alle foto’s uit de map : [ctrl + A ]

 ► De foto’s worden automatisch op een  
 tijdslijn gebracht. Versleep waar nodig.

 ► Klik op de knop zwarte randen 
 verwijderen  om bladvullende foto’s te  
 verkrijgen.

 ► Klik op volgende.

1313
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 ► Nu kunnen we tekst toevoegen. 

 ► Klik op de verschillende knoppen:

 ▪    alles over het lettertype.

 ▪  alles over uitlijning.

 ▪  plaats van de tekst op 
het scherm. 

 ► Je kan dit foto per foto doen, of  
 gewoon op de foto’s die jij leuk vindt.

 ► Nu kunnen we foto per foto beweging  
 toevoegen. 

 ► Wil je de computer zelf laten beslissen  
 dan klik je nu op volgende.

 ► Wil je zelf de keuze maken, dan klik je  
 op de knop beweging toevoegen.

 ► Zet een vinkje bij begin- en eindpositie  
 van beweging openen.

 ► Plaats de frames volgens de  
 compositie van de foto.

 ► Je kan ook de duurtijd voor de  
 fotozichtbaarheid instellen.

 ► Bevestig in dit scherm je keuze en klik  
 op opslaan  en  sluiten.

 ► Wanneer alle foto’s klaargemaakt zijn  
 klik je op volgende.

1313
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 ► We zijn nu klaar op muziek toe  

 te voegen.

 ► Klik op muziek selecteren  om één of  
 meedere nummers van op je harde  
 schijf of een CD toe te voegen.

 ► Klik op muziek maken om het 
 programma zelf aan het componeren  
 te zetten. Je heb een keuze uit heel  
 wat stijlen. Wat experimenteren en   
 klikken op voorbeeld zal helpen.

 ► Klik op volgende.

 ► Klik eerst op project opslaan. Zo 
 kunnen we later nog wijzigingen  
 aanbrengen.

 ► We zijn klaar en kunnen de  
 presentatie opslaan op onze  
 computer. 

 ► Geef de locatie (mijn video’s) en een  
 naam op. 

 ► Klik op de knop instellingen om de   
 voor jou beste instellingen te kiezen.  
 Je krijgt volgend scherm:

 ► Maak je keuze door op het pijltje te  
 klikken.

 ► Bevestig je keuze met OK.

 ► Klik dan op volgende.

 ► De computer begint nu de presentatie  
 te berekenen.

 ► Afhankelijk van de hoeveelheid foto’s,  
 de complexiteit van de beweging en  
 de muziek kan dit enige tijd duren. 
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 ► We krijgen nu het eindscherm en  
 kunnen onze montage bekijken.

 ► We eindigen met op de knop afsluiten   
 te klikken.

 ► De montage wordt afgespeeld.

13
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Foto’s bewerken met Picasa3

 ► Download de software Picasa3 via de  
 volgende URL:
 http://picasa.google.nl/

 ► Voor je op voltooien klikt dien je eerst de  
 volgende vinkjes uit te zetten:

 ▪ Snelkoppeling op bureaublad...
 ▪ Google instellen als mijn standaard...
 ▪ Anonieme gebruiksstatistieken naar... 

 ► Wanneer Picasa voor de eerste keer  
 opstart wordt gevraagd om de computer  
 te scannen op afbeeldingen. Voer uit.

 ► Je afbeeldingen worden niet verplaatst.  
 Er wordt een register aangelegd van al  
 de afbeeldingen op je computer.

 ► Eenmaal het systeem gescand is,  
 verschijnt Picasa met links een volledige  
 lijst gevonden mappen en rechts de 
 afbeeldingen uit de geselecteerde map.

 ► Je kan nu doorheen alle mappen scrollen  
 om even te kijken welke afbeeldingen  
 allemaal op je computer staan.

 ► Ga nu op zoek naar de map met  
 afbeeldingen die je wil bewerken. 

 ► Dubbelklik op de eerste afbeelding.

 ► De afbeelding verschijnt nu op groter  
 formaat.

 ► Aan de linkerzijde verschijnen  
 bewerkings-knoppen.

 ► Bemerk 3 tabbladen: Basisbewerkingen,  
 Afstellen en Effecten. 

19 Hulpkaart

ren.indd   151 16/09/09   10:57



TECHNISCHE HULPKAART

152

Hulpkaart  ► Voor ons zijn er hier maar enkele functies  
 interessant:

 ▪ Bijsnijden: selecteer het gedeelte in  
 de foto dat je wil houden.
 ▪ Recht maken: foto enkele graden  

 draaien.
 ▪ Rode ogen: verwijderen. 
 ▪ Tekst: een tekst op de foto toevoegen.

 ► Je kan eerst een voorbeeld vragen.

 ► Elke wijziging kan je Toepassen of 
 Annuleren.

 ► De oorspronkelijke afbeelding wordt niet  
 gewijzigd, alleen binnen Picasa  
 opgeslagen voor vertoningen.

 ► In het tweede tabblad kunnen we heel wat  
 sleutelen aan de belichting.

 ► Door Licht in te vullen is het werkelijk  
 mogelijk om van een eerder donkere  
 afbeelding een “zichtbare” afbeelding te  
 maken. Omgekeerd is niet mogelijk!

 ► Je zal hierbij ook wel wat moeten spelen  
 met Accenten  en Schaduwen.

 ► Ook de kleurentemperatuur kan je  
 aanpassen van koud naar warm.

 ► Ongedaan maken Afstellen stuurt je 
 gewoon weer naar af.

 ► In tabblad 3 zullen we effecten toepassen.

 ► Ook hier geldt de regel dat je best eerst  
 eens even met alle effecten gaat  
 experimenteren.

 ► Enkele opmerkingen:

 ▪ Een onscherpe foto wordt niet  
 scherper door op een knop te drukken.
 ▪ Sommige effecten worden in een  

 voorstelling als zeer storend ervaren. 
 Zeker wanneer heel felle kleuren  
 toegepast worden.
 ▪ Een effect bouwt verder op een  

 voorgaand effect. Dwz. heb je de foto  
 eerst in Z/W gezet en daarna zachte  
 focus toegepast, dan bekom je een  
 samenstelling van beiden.
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 ► Onthou dat het origineel niet werd 

 aangepast.

 ► Wil je nu toch die aangepaste foto om bv.  
 door te sturen, dan ga je als volgt te werk.

 ► Na je aanpassing klik je onderaan het  
 programma op de knop Exporteren.

 ► Het programma opent nu een tabblad  
 waar je de lokatie kan instellen waar de  
 geëxporteerde afbeelding wordt  
 opgeslagen.

 ► Standaard is dit de map  
 Mijn afbeeldingen / Picasa exports. 
 Wil je een andere map dan zal je er best  
 zelf eerst eentje aanmaken.

 ► Geef je map ook een naam.

 ► Zet een vinkje bij oorspronkelijk formaat  
 gebruiken.

 ► Bevestig met OK.

 ► Je kan nu ook een filmpje van je map met  
 afbeeldingen bekijken.

 ► Ga naar de map die je wenst te bekijken. 

 ► Selecteer al je afbeeldingen met [ctrl+A]  
 die je in de film wenst op te nemen.

 ► Klik  onderaan het programma op de knop  
 Film. 

 ► In het scherm dat je links ziet kan je de  
 weergavetijd  en het overlappercentage  
 instellen.

 ► Er zijn ook veel overgangsstijlen om een  
 keuze uit te maken.

 ► Er is zelfs een mogelijkheid om alles op  
 You Tube te plaatsen.
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 ► Picasa kan nog meer dan alleen maar  
 afbeeldingen bewerken.

 ► Een uitgebreide handleiding kan je vinden  
 op:
   
 http://www.wilmakarels.nl/gratis-fotos- 
 bewerken/handleiding-picasa.php

1313 13
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De kunst van het fotograferen in enkele vuistregels 

Fotografie, de kunst van het schrijven met licht. Fotografie is een kunst. Maar het is mogelijk om de 
techniek van het fotograferen te leren. Een aantal basistips zijn echter onontbeerlijk om fijne resultaten 
te bekomen. Probeer ze bij het maken van je foto’s indachtig te zijn. Je zal merken dat je resultaten 
spectaculair verbeteren. De kinderen, de collega’s  zullen zich verbazen over de kwaliteit van de 
foto’s. Veel proberen blijft belangrijk. 

Samen met de leerlingen overloop je eens onderstaande fototips. Bespreek misschien met de 
klasgroep de genomen foto’s.

1. Zorg er steeds voor dat je het  fototoestel bij de hand hebt. 

De leukste, origineelste situaties komen op de meest onverwachte momenten voor. Meestal zijn het 
ook de mooiste foto’s.
Zorg er dus steeds voor je toestel bij je te hebben (in de wagen, een rugzakje, fietstas,...), in z’n hoes 
zodat beschadigingen (bijna) uitgesloten zijn. Zorg er wel voor dat je een tweede batterijset bij je hebt 
en genoeg vrij geheugen op de kaartjes.

2. Ga naar je onderwerp toe, van dichtbij.

Een van de meest voorkomende fouten. Mensen willen zoveel mogelijk foto’s in landschap 
(horizontaal) maken. Daarin zit een probleem, want dan wordt alles klein, en staan er storende zaken 
op de foto. Zorg er steeds voor dat je hoofdonderwerp centraal staat. Neem alleen dat waarover 
het echt gaat in beeld. Respecteer daarbij de minimale afstand van jouw toestel (ongeveer 1 m).  In 
groothoekmode kan het leuk zijn om een landschap vast te leggen. Maar verwacht  niet  dat je daarop 
ook nog kleine Peter duidelijk te zien krijgt. Als je echt Peter wil afbeelden, want om hem gaat het, ga 
ernaartoe zodat hij goed herkenbaar is.

3. Zoom in.

Een zoomlens is het ideale middel om een detail te fotograferen. Gebruik ze dan ook. Neem bv. 
een algemeen-opname en daarna een ingezoomd deel ervan. Dit geeft steeds boeiende resultaten. 
Beschikt de camera over een macro-functie, dan kan je heel dicht bij je onderwerp. Denk daarbij bv. 
aan “een kriebelbeestentocht” (statief!!).

 

4. Maak ongedwongen foto’s.

De typische groepsfoto : “ga daar maar eens staan , ik ga een foto maken”. En iedereen kijkt, al dan 
niet “geposeerd”, naar de lens. Velen met een heel serieus gezicht, want ze willen zo goed mogelijk op 
de foto.
Vertel een grapje, vermijd poses. Laat ze gewoon iets doen wat ze leuk vinden, fotografeer mensen in 
hun dagelijkse bezigheden, “au naturel”. Dit geeft de meest spontane foto’s.

13
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5. Maak je achtergronden niet te druk.

Hoe soberder de achtergrond, hoe meer de aandacht naar je onderwerp gaat. Let er bv op dat  je 
onderwerp er niet belachelijk uitkomt door een “storende achtergrond” bv.  de tak die precies uit het 
hoofd van Piet schiet.

6. Je onderwerp plaats je niet steeds in het midden : gulden snede 1/3 - 2/3.

Op de meeste foto’s staat het onderwerp “centraal”, in het midden van de foto. Je foto wordt veel 
dynamischer wanneer je het op de rand van de foto plaatst. Let er daarbij op dat het onderwerp nog 
scherp blijft. De gouden truuk daarvoor is de volgende : stel scherp met je onderwerp in het midden. 
Druk de ontspanner half in en draai je toestel zodat het onderwerp naar de rand geplaatst wordt. Druk 
dan pas af. 
Doe je dat niet dan is de kans groot dat het toestel scherp stelt op de achtergrond.

7. Gebruik verschillende standpunten.

Bekijk je onderwerp eens langs alle kanten. Niet wat je eerst ziet is best. Misschien is er wel iets leuk 
mee te pikken aan de achterzijde. Denk ook aan de verschillende “perspectieven “
Kikkerperspectief : van onderuit je onderwerp benaderen, ahw. op je buik gaan liggen.
Vogelperspectief : op een stoel staan, op een balkon, van op de toren, vanuit een raam.

 

8. Plaats iets op de voorgrond.

Om diepte in je foto te krijgen neem je iets van de voorgrond mee : een dier, een struik, een muurtje, 
de brugleuning. Let erop dat je onderwerp scherp blijft ( zie punt 6). Een landschap op zich is dikwijls 
saai. Het wordt leuker door een “schietgat”, van onder de brug, onder de arm van Leen. Zoek dus 
originele invalshoeken.

9. Een beetje actie is altijd leuk.

De foto’s van de schoolreis naar de zoo bevatten steeds statische dieren. Probeer de 
dieren te fotograferen terwijl ze bewegen : de leeuw rent, de meeuw pikt brood op,… En de 
bewegingsonscherpte geeft dikwijls dynamiek aan je foto. Je toestel meetrekken met de beweging is 
ook leuk, maar met een digitaaltje niet steeds gemakkelijk vanwege de shutter-lag. (vertraging tussen 
“knopje indrukken” en eigenlijke foto maken).

10. Spelen met de lichtbron.

Fotografie – schrijven met licht. Het juiste licht is ongelofelijk belangrijk. Meestal is de zon onze 
lichtbron. Goede verlichting geeft diepte aan de kleur van het onderwerp.
Een foto genomen in de ochtend ziet er heel anders uit dan een foto genomen in de vooravond. 
Vermijd na 16u nog landschappen te fotograferen. Die komen het best tot hun recht in de voor- en 
namiddag.
Weet ook dat je bv. door een flits te gebruiken de sfeer helemaal kan veranderen. Gebruik dus in de 
eerste plaats omgevingslicht.
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111. Bibber niet tijdens het fotograferen.

Heel veel foto’s mislukken omdat de camera bewogen wordt tijdens het fotograferen. Denk eraan dat 
scherpte en helderheid worden bepaald door het stilhouden van de camera. 
Druk uw ellebogen tegen de romp – druk lichtjes op de ontspanknop.
Hou de camera stil tot u de sluiter “hoort”.
Zijn de lichtomstandigheden eerder donker en verkies je geen flits te gebruiken, ga dan op zoek naar 
een steun. Dat kan een muur zijn, een boom. Heel handig is een statief, groot of klein. Dit is zeker 
noodzakelijk bij macro-fotografie (heel dichtbij) en gebruik van tele-lenzen.
Wanneer je gaat inzoomen is de bibber nefast voor een foto. De minste trilling heeft een invloed op 
het resultaat. Gebruik daarom een statief(je): gegarandeerd scherp.

12. Een invulflits kan wonderen doen.

Velen denken verkeerdelijk dat flitsen voor binnenhuisopnames is.  Niets is minder waar. In volle 
zomer zit Nele onder een boom te spelen. Gebruik dan manueel uw flits als invulflits. Je foto 
verliest geen sfeer maar je onderwerp wordt wel zichtbaar. De kleuren worden weer zichtbaar. 
Tegenlichtopnames worden ook zichtbaar wanneer je gaat invulflitsen.

13. Verander eens van formaat : staand – liggend.

90% van de foto’s worden liggend genomen: de camera in horizontale stand. Hou je camera eens 
in verticale positie. Afwisseling verzekerd. Denk er wel aan dat bij weergave van je foto op een 
beeldscherm de foto zal verkleinen.
Valkuil voor animatiefilmpjes - diamontages met bv Powerpoint – Picasa - PhotoStory
Wanneer je een diamontage of slideshow in elkaar steekt kan het storend zijn om bij
overflows liggend en staand  af te wisselen. Mooi is alle foto’s in  dezelfde richting, staand of liggend.

14. Al van tegenlicht gehoord?

De meesten mensen zullen je zeggen “niet tegen het  zonlicht in te  fotograferen” Inderdaad, meestal 
juist. Werk met zijlicht. Maar bij een zonsondergang of ochtendgloren ontstaan mooie silhouetten. 
Bepaal de compositie en druk af. Succes verzekerd.

15. Onscherpe foto’s !!!

Onscherpe foto’s dien je direct te wissen. Ze zijn storend om naar te kijken.

16. Overbelicht? Onderbelicht?

Heel wat foto’s mislukken door overbelichting. Dit treedt op in de felle zon aan het strand of in de 
sneeuw. 
Op de meeste camera’s staat een “mode-toets” waarbij je kan kiezen voor “strand” - “sneeuw” - .. 
Bekijk het vooraf eens en gebruik die verschillende standen.
Door het beeld te bewerken kan je de onderbelichte foto corrigeren. Maar weet ook dat fotobewerking 
het best lukt wanneer je vertrekt met goed basismateriaal.
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17. Een stuk van de hoofden, de armen, de benen, de voeten en de handen afgesneden.

Een ergernis als geen ander. De moderne camera beschikt over de mogelijkheid om je “foto” vooraf te 
bekijken. Je merkt toch of die voet ontbreekt…
Ofwel zet je de persoon erop vanaf het middel, ofwel geef je hem handen en voeten. Let er echt op.

18. De horizon niet steeds in het midden

De horizon verdeelt de foto in twee delen.
Wanneer je de horizon precies in het midden plaatst, krijg je een nogal saaie foto.
Probeer volgende gulden regel indachtig te zijn : 1/3 land (of water) en 2/3 lucht of precies andersom. 
Probeer je toestel ook eens gewoon scheef te plaatsen… Een speciaal effect.

19. Wees snel, en neem meer dan een shot

Wanneer je kinderen fotografeert, is het belangrijk om snel te zijn.
Bezin je vooraf even over de camera-instellingen als diafragma, sluitersnelheid en afstandsinstelling, 
dan hoeft je onderwerp niet te wachten tot je het allemaal gevonden hebt. Dit is dodelijk voor de 
spontaniteit. Gebruik de automatische instellingen op je toestel. Misschien kan je enkele programma-
voorkeuze-instellingen gebruiken. Maak meerdere foto’s. 
Dit zijn meestal de  beste foto’s omdat de personen zich na de eerste foto al meer ontspannen voelen.
Op je scherm kan je achteraf toch selecteren en de slechte wissen. Dus op een shot meer of minder 
komt het echt niet aan.  

20. Lees goed de handleiding die bij het fototoestel zit.
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De meest voorkomende mediaformaten en hun gebruik

De meeste problemen inzake mediagebruik zijn te wijten aan een verkeerde keuze van de formaten. 
Bijvoorbeeld bestanden die niet afspelen of afbeeldingen die niet openen. Deze problemen kunnen 
voor heel wat frustratie zorgen bij de mediagebruiker.
Daarom is het belangrijk dat je de verschillende mediaformaten kan onderscheiden. 
Als je een afbeelding of een film wil opslaan, moet je eerst antwoorden op de vraag: in welk formaat 
wenst u op te slaan? Hier loopt het vaak mis. Je mag dan wel een schitterende mediaproductie 
hebben gemaakt, maar een foute keuze van het formaat kan je achteraf veel last bezorgen.

Hoe weet ik welk formaat ik moet gebruiken?

Ieder formaat is ontworpen voor een specifieke toepassing. Wij plaatsen de meest voorkomende 
mediaformaten en hun toepassing op een rijtje.

Videoformaten

AVI Format

AVI (Audio Video Interleave) formaat werd ontwikkeld door Microsoft.
Het AVI-formaat wordt ondersteund door alle computers met een windows besturingssysteem en door 
de meeste web browsers. Deze vorm kom je vaak tegen op het internet. Let wel op dat dit formaat niet 
altijd te gebruiken is op een niet Windowssysteem. 

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .avi.

Windows Media Format

Windows Media formaat is ontwikkeld door Microsoft.
Dit formaat komt je heel vaak tegen op het internet. Denk eraan dat je dit formaat zonder extra plugins 
niet kan afspelen op een niet windowssysteem

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .wmv.

MPEG Format

MPEG (Moving Pictures Expert Group) is het populairste formaat. Het is een platform-onafhankelijk 
formaat dat door elke webbrowser wordt ondersteund. Dit maakt dit formaat tot een uitstekende keuze 
voor de verspreiding van het medium. De kwaliteit van een mpeg formaat is erg goed. Dit heeft als 
nadeel dat het bestand erg groot kan worden.

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie  .mpg or .mpeg.

QuickTime Formaat

QuickTime formaat is ontwikkeld door Apple voor het MAC-systeem. Mits de nodige componenten kan 
dit ook op een Windowssysteem afgespeeld worden.

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .mov.
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RealVideo Formaat

Het RealVideo formaat is ontwikkeld door Real Media.
Dit formaat wordt gebruikt voor het streamen van video (on-line video, Internet TV) met een lage 
bandbreedte. Door de lage bandbreedte is de kwaliteit laag.

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .rm of .ram.

Shockwave (Flash) Formaat

Het Shockwave formaat is ontwikkeld door Macromedia.
Om dit formaat af te spelen moet je beschikken over extra plugins. 

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .swf.

Flash Video(FLV) Formaat

Wordt gebruikt om video over het internet te streamen met een Adobe Flashplayer.
Enkele voorbeelden waar FLV’s worden gebruikt zijn YouTube, Google Video, Yahoo! Video, metacafe, 
…

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .flv.

Audioformaten
MIDI(Musical Instrument Digital Interface)

Deze bestanden zijn erg klein en worden door bijna alles softwareprogramma’s herkend. De flexibile 
toegang maakt het mogelijk dat het formaat zowel door de professional als door de amateur kan 
gebruikt worden.

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .midi.

RealAudio

Dit formaat is ontwikkeld om audio te streamen via het internet. Een vaak voorkomende toepassing is 
de internetradio. Vanwege de lage bandbreedte is de kwaliteit van deze bestanden laag.

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .rm of .ram.

AIFF

AIFF is ontwikkeld door apple.  Het is de afkorting van Audio Interchange File Format. Hou er rekening 
mee dat niet iedere software met dit formaat overweg kan. 

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .aif of .aiff.

WAV (waveform)

Dit formaat is ontworpen door IBM. Het bestandstype maakt geen compressie van de audio. Dit wil 
zeggen dat het bestand enerzijds van een uitstekende kwaliteit is, maar anderszijds krijg je met erg 
grote bestanden te maken. Het is platformonafhakelijk en werk dus op elk besturingssysteem. We 
spreken hier tevens over een formaat dat je gemakkelijk kan converteren naar een kleiner formaat(vb. 
Mp3).

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .wav.
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1MP3

Het meest gebruikte audioformaat is waarschijnlijk mp3. Met dit formaat kan je een originele 
bestandsgrootte tot wel 1/10 verkleinen.
Ondanks de serieuze compressie leunt de kwaliteit dicht aan tegen het origineel. mp3 wordt door bijna 
alle software ondersteund.

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .mp3.

WMA(Windows Media Audio)

Dit formaat is  kwalitatief vergelijkbaar met de MP3, en is compatibel met de meeste spelers, met 
uitzondering van de iPod. Het  formaat kan door zijn techniek worden gebruikt voor internetradio of 
online muziek. 

Een bestand in dit formaat krijgt de extensie .wma.
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Een digitale geluidsopname maken met behulp van de Zoom-recorder

1. Toestel aanzetten :  
 POWER ON (L-zijde toestel)

 ►  Het infoschermpje licht op

2. Kies het formaat van opname:

 ► 1: hoogste kwaliteit – neemt veel   
 geheugen in

 ► 2: zeer goede kwaliteit

 ► 3: CD-kwaliteit

 ► 4: MP3-kwaliteit  
 (neemt minst geheugen in) aanbevolen

3. Kijk de microfoon-instellingen na op de  
 R-zijkant:

 ► MIC GAIN

 ▪ L: om een spelende band op te nemen
 ▪ M: om van heel dichtbij op te nemen  

 (30-50cm ~ interview )
 ▪ H: om een groep op te    

 nemen ( klas – buitengeluiden )
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4. Opnemen : REC

 ► Druk éénmaal op de REC-knop :  
 het lichtje begint te knipperen maar er  
 wordt nog NIET opgenomen.

 ► Druk nu NOGMAALS op de REC-knop:  
 de opname start, de tellertjes beginnen te  
 lopen.

 ► Om de opname te stoppen druk je  
 nogmaals op REC. 

 ► Wil je direct nog opnemen, herhaal  
 je bovenstaande stap. 

 ► Automatisch maakt het toestel een nieuwe  
 file aan.

 ► Na de opname schakel je het toestel uit.

5. De opgenomen bestanden op de  
 computerzetten/beluisteren

 ► Sluit de USB-kabel aan het toestel aan en  
 verbind met de computer.  
 (zoom niet aanzetten)

 ► De computer detecteert zelf de ZOOM.

 ► Je krijgt op het scherm de keuze:

 ▪ Audio I/O
 ▪ Connect to PC 

 ► Ga naar de R-zijde van de ZOOM en  
 beweeg de bovenste knop “JOGDIAL” om  
 de juiste selectie te maken en bevestig  
 door diezelfde knop “in” het toestel te  
 drukken.

 ► De data kan je nu beluisteren met de  
 Mediaplayer en kopiëren naar de  
 computer.

 ► Met het programma “Audacity” kan je het  
 geluid bewerken: stukjes kopiëren,  
 wegknippen, het geluid versterken.  
 Zie technische fiche 16.
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Een digitale film maken met behulp van de FLIP

Beschrijving van het toestel.

De FLIP mino HD noemt zichzelf ‘s werelds 
kleinste HD-camcorder. Het toestelletje meet 10 bij 
4,8 cm en is amper 1,5 cm dik. Ondanks dit kleine 
formaat ligt hij lekker stabiel in de hand.  Hij heeft 
een 4GB intern geheugen aan boord, goed voor 
voor 60 minuten film in HD-resolutie van 1280 x 
720, met 30 beelden per seconde.
Het toestel is uitgerust met een 2X digitale zoom.  
Een 1,5 inch LCD-scherm doet dienst als monitor, 
zowel bij opname als bij weergave.
De ingebouwde oplaadbare accu volstaat ruim: 
4 uur filmen en bekijken zonder bij te tanken. 
Opladen kan via een USB-poort en duurt ongeveer 
3 uur.
Deze versie van de FLIP kost om en bij de €200. 
Er bestaat een goedkopere uitvoering,  ongeveer 
€175, die 2GB geheugen heeft en opneemt met 
een resolutie van 640 x 480. 

1. aan-uit-knop

2. bevestiging voor armband

3. statief-aansluiting

4. lens

5. opname-indicator (rode led)

6. microfoon

7. knop om usb-aansluiting naar buiten te laten  
 komen

8. usb-aansluiting

9. aansluiting voor TV

10. LCD-scherm

11. knop voor play of pauze

12. verwijder (delete) –knop

13. opnameknop

14. up-knop*

15. down-knop*

16. links-knop*

17. rechts-knop*

*  deze worden later in de tekst uitgelegd

Hulpkaart24
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Het aansluiten van de FLIP op een televisietoestel 
is doodeenvoudig, dankzij het meegeleverde 
snoer.  Aansluiting op een beamer gebeurt 
eveneens via deze kabel.

Ingebruikname

Bij het eerste gebruik dienen een aantal 
instellingen van het toestel te gebeuren.
De camera wordt aangezet door op de aan-uit-
toets (1) te drukken. De eerste keer dat je de 
camera aanzet, verschijnen deze instellingen 
automatisch.
Eerst dient de datum ingesteld te worden: de up 
of downtoetsen (+ of -);  14 en 15 in eerder kader, 
worden gebruikt om de instellingen te maken, met 
de linker- en rechterknop, 16 en 17, schakelt men 
tussen dag, maand en jaar. 
De instelling van de tijd gebeurt op analoge 
manier: met de up en downtoetsen worden de 
instellingen gekozen en de linker- en rechterknop 
laten schakelen tussen uren, minuten, AM 
(voormiddag) en PM namiddag.
Ten slotte kies je nog of je de geluidjes van de 
camera wil horen of niet.  
Wil je deze instellingen later nog veranderen, 
houd dan bij het aanzetten van de camera de 
opnametoets (2) ingedrukt tot “SET DATE” op het 
scherm verschijnt.

Opnemen

Een opname maken met de FLIP is letterlijk 
kinderspel: zet het toestel aan, kijk naar het LCD-
scherm en als je ziet wat je wil vastleggen: druk op 
de opnameknop (1)
Zoomen gebeurt met de up- en downknop:  
+ ,up, (2) voor inzoomen en –, down (ook 
aangegeven met nummer 2) voor uitzoomen.
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1 Bekijken en wissen

Om een video op het ingebouwde scherm te 
bekijken volstaat een druk op de play/pauze-toets 
(3).
De toetsen links of rechts (4) aanraken volstaat 
om naar het vorige of volgende filmpje over te 
schakelen. 
De toetsen links of rechts (4) ingedrukt houden en 
je spoelt snel achteruit of vooruit in het filmpje.
Uiteraard hebben deze toetsen dezelfde functie als 
je de FLIP verbindt met een TV of beamer.
Om een filmpje te wissen: druk op de verwijder-
toets (5) en bevestig met yes.  

Aansluiten op de computer

De FLIP kan aangesloten worden op de computer 
via de ingebouwde USB-aansluiting.
Deze aansluiting komt naar buiten bij een druk op 
de knop aan de zijkant van het toestel (1). 
Na gebruik kan deze USB-aansluiting eenvoudig 
weer naar binnen gedraaid worden.
Zolang de camera met de computer verbonden is, 
wordt de ingebouwde batterij bijgeladen.

Software op de computer

Bij het inpluggen van de FLIP in de computer wordt 
automatisch de bijhorende software “flipshare” 
gestart. De eerste keer  dat de camera aan een 
computer gekoppeld wordt, wordt deze software 
geïnstalleerd vanuit de camera.
De software is geschikt voor zowel Windows als 
MAC. 
De software maakt het mogelijk om filmpjes te 
bekijken, de opgenomen filmpjes te monteren,
filmpjes te mailen, filmpjes online te zetten 
(youtube e.a.), de filmbestanden te organiseren en
foto’s te maken van beelden uit een filmpje.
Al deze mogelijkheden worden verder in deze fiche 
besproken.

Aangezien het programma automatisch controleert 
of er een nieuwe versie beschikbaar is, kan het zijn 
dat de firmware van de camera of de software op 
de computer een update kan krijgen. Het verdient 
aanbeveling om deze automatische updates te 
accepteren door in nevenstaand scherm op “OK” 
te klikken.
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Hoofdmenu

De mogelijkheden van het hoofdmenu wijzen 
zichzelf uit. In het linkse kader krijgt men een 
overzicht van de bestanden die momenteel op 
de FLIP staan: hiernaast: 3 video-filmpjes die 
nog geen van de drie werden bewaard (op de 
computer).
Verder zijn er links naar favoriete filmpjes, naar 
gedemonteerde films en naar snapshots, foto’s uit 
filmpjes.
Externe links verwijzen naar het flip channel (zie 
verder), de commerciële site van de FLIP, de 
technische helpdesk (in het Engels) en de site 
waar de FLIP kan worden geregistreerd.

In de rechterbovenhoek wordt de keuze gemaakt 
of men de filmpjes wil rangschikken volgens 
grootte, datum van aanmaak of dat men alleen de 
niet opgeslagen filmpjes wil zien. 
Tevens kan men de schermlayout kiezen: een lijst 
van de filmpjes met het beginbeeld, datum van 
opname, lengte en bestandsnaam, ofwel alleen de 
beginbeelden, ofwel een enkel beginbeeld. 

Trimmen

In het overzicht van de filmpjes zit al een 
interssante mogelijkheid: het trimmen van het 
filmpje, met name het wegknippen van delen van 
de film aan het begin of aan het einde van de 
opname. 
Dit gebeurt via een klik op het schaartje aan de 
rechterkant van de de tijdsbalk. 

Uiteraard zorgt een klik op het pijltje ervoor dat het 
filmpje afgespeeld wordt en kan men via het blokje 
de positie van het afspeelpunt bepalen.

Bekijken en opslaan.

Beneden aan het scherm staat een iconenbalk met 
een aantal leuke mogelijkheden. 
De twee eerste iconen zijn zo duidelijk dat ze 
eigenlijk geen uitleg vragen: “save to computer”  
om de geselecteerde video(s) naar je lokale harde 
schijf te schrijven en “play full screen” om de 
geselecteerde bestanden in het volledige scherm 
af te spelen.
Het selecteren van bestanden gebeurt door ze aan 
te klikken, of via de knoppen na select: “all”, “none” 
of  “unsaved”.
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1
Delen 

De iconen in de groep “share” geven een 4-tal 
mogelijkheden om de opgenomen filmpjes te 
delen:

 ▪ versturen per mail
 ▪ versturen als videokaart
 ▪ publiceren in een flip-kanaal 
 ▪ online zetten (publiceren op Internet)

Versturen per e-mail

Uiteraard is het mogelijk het filmpje per mail 
als “bijlage” te versturen. Het is echter vaak 
gemakkelijker dit vanuit het flip-programma te 
doen: je hoeft dan immers niet voorafgaandelijk 
het filmpje op de harde schijf te zetten: je verstuurt 
rechtstreeks vanuit de camera.
Hiervoor volstaat het op het mail-icoontje, de 
luchtpostenveloppe, te klikken en de nodige velden 
op het formulier in te vullen.
Na een druk op de knop “share” krijg je de melding 
“flipShare is working, do not unplug camcorder”. Je 
laat dus de camera verbonden met de computer.
Na een korte tijd, afhankelijk van de grootte van 
het filmpje, krijg je de melding dat het bericht 
verstuurd is.
De bestemmeling van de mail krijgt een berichtje 
waarin gemeld wordt dat er een video verstuurd 
werd en een link om de video te bekijken.

Een voorbeeld uit de kleuterklas

We schreven al eerder dat de FLIP uiterst 
eenvoudig in gebruik is.
Joran C., student lerarenopleiding kleuteronderwijs 
KHLim, gebruikte de FLIP tijdens zijn stage bij 
4-jarigen. 
Hij liet de kleutertjes elkaar filmen terwijl ze 
een boodschap voor hun mama inspraken ter 
gelegenheid van Moederdag. Op zondagmorgen 
werden deze korte filmpjes – elke videoboodschap 
was tussen de 5 en 15 seconden lang –  naar de 
betrokken moeders gestuurd. Met fiere kleuters (en 
mama’s) tot gevolg.
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Een videokaart maken

Met een klik op “Greeting card” wordt een wizard 
van 3 stappen geopend.

 ▪ eerst kies je uit een aantal groepen de   
 achtergrond van de kaart die je wenst te  
 versturen
 ▪ vervolgens sleep je het gewenste filmpje  

 naar de kaart: het filmpje zal getoond   
 worden in de ruimte die op nevenstaande  
 schermafdruk zwart is
 ▪ tenslotte krijg je hetzelfde menu als in  

 “versturen per e-mail” en verstuur je de   
 videokaart naar de gewenste    
 bestemmeling(en)

Plubliceren op een flip-kanaal

Via de website van de FLIP krijgen gebruikers de 
mogelijkheid hun video’s te delen. Het gebruik 
van een besloten kanaal is vaak interessant in de 
context van het onderwijs. Immers deze kanalen 
zijn alleen via uitnodiging te bekijken.
De eerste stap is het aanmaken van een kanaal. 
Een klik op “flip channel” brengt de gebruiker in 
dit menu. De nodige keuzes worden gemaakt: 
de naam wordt ingegeven, een geldig mail-adres 
wordt ingetikt en er wordt een naam gekozen voor 
het kanaal. Tenslotte worden – belangrijk! – de 
mailadressen toegevoegd van de gebruikers die 
het filmpje mogen bekijken. 
Na een klik op “share” worden deze gegevens 
doorgestuurd en even later ontvangt de gebruiker 
een bericht waarop hij binnen 24 uur moet 
antwoorden, de confirmatiemail.
Eens deze procedure achter de rug, is het kanaal 
gebruiksklaar.
Men klikt opnieuw op “flip channel”. In het scherm 
dat zich nu opent zijn de nodige gegevens al dus 
ingevuld. Het volstaat om de gewenste video(‘s) 
naar het venster “items to share” te verslepen en 
vervolgens te klikken op de knop “share” om de 
video(‘s) naar de server te sturen.
Na een korte tijd, afhankelijk van de grootte van 
het filmpje, krijg je de melding dat het filmpje 
gepubliceerd is.
Alle gebruikers die toegang hebben tot het kanaal 
krijgen eveneens een bericht met melding van de 
link naar het nieuwe filmpje.
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1
Online zetten (publiceren op Internet)

Uiteraard kunnen de filmpjes ook op andere 
internetplatforms gepubliceerd worden.
Standaard voorziet het programma de publicatie 
op youtube en in myspace. Echter alle andere 
videosites zijn mogelijk, alleen moet je voor deze 
laatste ook nog het correcte webadres ingeven.
Met een klik op “online” wordt een wizard van 3 
stappen geopend.

 ▪ eerst kies je waar het filmpje gepubliceerd  
 wordt – indien niet myspace of youtube,   
 geeft men het adres in bij “other   
 web sites”. Tevens wordt het gewenste   
 filmpje naar de grijze rechterkolom   
 gesleept.
 ▪ in stap 2 geef je de inloggegevens voor de  

 betreffende videosite in.
 ▪ tenslotte wordt het filmpje doorgestuurd  

 naar de site en krijgt men bevestiging met  
 de link naar het net gepubliceerde  
 videobestand.

Creëren

Het laatste iconenblokje stelt ons in staat om te 
monteren, foto’s uit de filmpjes te halen en een 
DVD te maken.

Een film monteren

met de FLIP is eigenlijk kinderspel.
Hieronder worden de stappen beschreven 
voor een montage zonder dat de filmpjes 
voorafgaandelijk naar de computer worden 
gekopieerd. Indien de filmpjes wel al op de 
computer staan, is de werkwijze analoog, alleen 
moet de map gekozen worden waarin de filmpjes 
zich bevinden.
Via slepen en neerzetten, zet men de 
filmfragmenten in de gewenste volgorde. 
In de grijze zone, rechts van het scherm, kan men 
een fragment nogmaals bekijken.
Via de knop met de rode “X” is het nog mogelijk 
een filmfragment te verwijderen uit de definitieve 
film.
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Stap 2 van de wizard behelst de titel en aftiteling.

De knop “Include title” laat je toe, indien 
aangevinkt, een titel in te geven die aan het begin 
van de gemonteerde film getoond wordt. 
Het volstaat in het tekstveld te klikken om de 
voorbeeldtekst te laten verdwijnen en de eigen 
tekst te kunnen intikken.
Hetzelfde, maar dan voor de tekst aan het einde 
van de film gebeurt via de knop “Include credits”.
Tenslotte kan ook nog een schermpje van enkele 
seconden toegevoegd worden waarin melding 
gemaakt wordt van de gebruikte camera.
Noteer dat deze drie mogelijkheden facultatief zijn: 
men dient eerst aan te vinken wat men wil: niets 
aangevinkt = geen titels.

In de volgende stap kunnen we muziek toevoegen.
“No Music”: alleen het opgenomen geluid wordt in 
de film opgenomen. Indien wel muziek gewenst 
is kan men opteren voor een van de bestanden 
die met de FLIP meegeleverd worden, of voor 
eender welk mp3-bestand van op de eigen 
computer. Let wel op voor het respecteren van de 
auteursrechten!
“Music options” is een bijzonder interessant 
onderdeel: hier kiest men de balans tussen de 
opgenomen geluiden en de muziek. Ook kan men 
ervoor kiezen het opgenomen geluid helemaal 
weg te laten, bijvoorbeeld als men als muziek een 
eigen geluidsspoor heeft gemaakt door middel 
van bijvoorbeeld Audacity (zie elders in deze 
publicatie).

Uiteraard wil je dat je film een naam krijgt en dat 
deze op de harde schijf bewaard wordt. Dat wordt 
geregeld in de laatste stap van deze wizard.
In het veld “name” wordt de naam ingegeven. Dan 
stelt het programma voor om de film te bewaren in 
een bepaalde map op de harde schijf. Een andere 
map wordt eventueel gekozen via “change folder”.
Vergeet tenslotte niet te klikken op “Create Movie” 
om de film te maken.
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1
Een foto maken uit een video

De FLIP is geen fototoestel. Wel hebben we de 
mogelijkheid om een snapshot te nemen van een 
beeld uit een film.
De kwaliteit van deze foto is heel wat beter dan 
een gewone schermafdruk met “print screen”.
 De film waaruit één of meer foto’s gewenst zijn 
moet geselecteerd worden. 
Via de tijdslijn onderaan het filmvoorbeeld gaat 
men naar het gewenste punt. Rondom het beeld 
worden de frames voor en na afgebeeld: hierdoor 
kan de “foto” precies op het frame nauwkeurig 
gemaakt worden. Het gewenste frame wordt 
aangeklikt waarna op “save” gedrukt wordt om het 
fotobestand op de schijf te zetten.
De foto is nu terug te vinden in de rubriek 
“snapshots”, links op het scherm.   
Indien gewenst kan men de foto nog exporteren 
als jpg, waarna deze naar hartenlust bewerkt kan 
worden in een tekenprogramma.

Een DVD maken

Het is mogelijk met de flip-software het 
voorbereidende werk te doen om een DVD met de 
opgenomen films te schrijven.
Klik op de knop DVD. In het scherm dat zich opent 
dien je de naam op te geven van een directory 
op je desktop. Indien je de naam van een nieuwe 
folder opgeeft, wordt deze gemaakt.
Vervolgens sleep je de gewenste films in de 
gewenste volgorde naar het grijze veld aan de 
rechterkant “Items for DVD”.
Als dit klaar is, klik je op “save” om je project op te 
slaan.
Dit project kan je vervolgens op DVD branden met 
je gekende software.

Nootje: in de schermafbeeldingen werden de gezichten van personen vrijwillig gedeeltelijk on-
herkenbaar gemaakt. De schermafbeeldingen doen dan ook geen recht aan de beeldkwaliteiten 
van het opnametoestel.
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