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1 INLEIDING 

UvA ClipMaker is een nieuwe dienst die is voortgekomen uit de Programmalijn Video. 
Omdat op het moment van schrijven van deze handleiding (oktober 2013) de meeste 
UvA werkplekken nog niet voldoen aan de systeemeisen, wordt de dienst tot april 2014 
als pilot-dienst aangeboden. Dat betekent dat docenten die gebruik willen maken van 
UvA ClipMaker contact moeten opnemen met  clipmaker-ic@uva.nl om zich aan te 
melden voor deelname aan deze pilot. Zij moeten dan wel over geschikte apparatuur 
beschikken. 
 
UvA ClipMaker is een applicatie waarmee UvA medewerkers zelf op hun eigen computer 
onderwijsclips kunnen maken met een webcam of camera en microfoon. De clips worden 
opgeslagen op en gepubliceerd via dezelfde servers als UvA Webcolleges. De software 
waar de clips mee worden gemaakt is ontwikkeld door Sonic Foundry en heet 
oorspronkelijk Mediasite Desktop Recorder. Voor het gebruik op de Universiteit van 
Amsterdam is de naam gewijzigd in UvA ClipMaker. 
 
Dit is een technische handleiding. Deze handleiding gaat dus niet over didactische zaken, 
maar geeft antwoord op de vraag: “Hoe maak ik een opname met ClipMaker?” De 
handleiding is opgezet als een receptenboek. Wie over de ingrediënten beschikt en alle 
stappen volgt heeft aan het einde een clip gemaakt en kan die via internet distribueren. 
Voor didactische achtergrondinformatie en voor voorbeelden van onderwijsclips kunt u 
terecht op de UvA video-website: www.uva.nl/video.  
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UVA CLIPMAKER  

2 SYSTEEMEISEN 

Om opnames te maken met Clipmaker moet op uw computer de Clipmaker Desktop 
Recorder geïnstalleerd zijn. Deze software kan via de softwarecatalogus worden 
aangevraagd. Zie Bijlage 1 voor meer infromatie. 
 
Om te kunnen werken met ClipMaker moet uw systeem aan de volgende eisen voldoen: 

□ PC:  Windows 7 of hoger 
MAC:  OS X 10.7 of hoger 

□ Minstens 1 GB vrije schijfruimte 

□ Interne of externe camera en microfoon (webcam) 

□ Microsoft Silverlight 5 

□ Internet Explorer 9 of hoger  of 
Firefox  3.6 of hoger  of 
Google Chrome   of 
Safari 4 of hoger 

 
Een standaard UvA werkplek zal vanaf april 2014 aan deze eisen voldoen. Op het 
moment van schrijven van deze handleiding (oktober 2013) voldoen veel UvA 
werkplekken nog niet aan deze eisen. De ClipMaker-dienst zal daarom tot april 2014 als 
pilot beschikbaar zijn. Dat betekent dat alleen personen met eigen of UvA apparatuur die 
aan bovengenoemde eisen voldoet, van de dienst gebruik kunnen maken. 
 
Met Internet Explorer 8 (standaard browser op de UvA werkplek) kunnen niet alle 
beschreven functies worden uitgevoerd. Het wordt aangeraden om Firefox (in UvA 
werkplek) of Chrome (in UvA Software catalogus) te gebruiken. Stel deze browser in als 
de standaardbrowser. 
 
Uiteraard moeten voor het maken van geluid- en video-opnames een camera of webcam 
en een microfoon op de computer zijn aangesloten. Veel laptops hebben een ingebouwde 
webcam en microfoon. Daarmee voldoen zij aan deze eis. Zie voor problemen met 
webcam of microfoon Bijlage 3. 
 
Daarnaast moet men een account hebben op de Webcollege server. Alleen met zo’n 
account kunnen gemaakte opnames geüpload en gedistribueerd worden. Vraag het 
account aan via het e-mailadres clipmaker-ic@uva.nl. Het account is gekoppeld aan uw 
UvAnetID en gebruikt dus dezelfde inlognaam en wachtwoord. 
 
Als aan deze eisen is voldaan kan de opname worden voorbereid. Het verdient 
aanbeveling om een script te maken, zodat de opname met zo min mogelijk fouten 
gemaakt kan worden. De tijd die het maken van een script kost wordt gemakkelijk 
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terugverdiend doordat de opname sneller kan worden afgerond en minder nabewerking 
nodig heeft. 
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3 QUICK REFERENCE 

Hieronder worden zeer kort de stappen opgesomd die nodig zijn om een opname te 
maken. In de latere hoofdstukken worden alle stappen in detail behandeld. 
 

• Start  UvA ClipMaker vanuit het Windows startmenu 
 

 
 

• Volg de wizard bij het kiezen van het type opname 
en het instellen van apparatuur en scherm 

 
 

• Start de opname van uw presentatie  

• Upload de presentatie naar de webcollege-server  

• Open de presentatie op de server  
 

 

• Bewerk zo nodig de presentatie: trimmen, snijden, 
navigatieslides bewerken 

 

• Zet de status van de presentatie op “viewable  
 

• Bepaal de doelgroep(en) 
 

 

• Publiceer de URL  
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4 OPNAME MAKEN 

Met UvA ClipMaker kunnen drie soorten opnames worden gemaakt: 

□ Schermopname met geluid 

□ Diavoorstelling met geluid 

□ Diavoorsteling met geluid en video 

De verschillen tussen deze opties worden verder toegelicht in paragraaf 4.2. 
 

belangrijk Het maken van een opname vraagt vrij veel van de computer. Sluit 
daarom voordat u een opname gaat maken alle toepassingen die u niet 
nodig heeft en bij voorkeur ook de browser. De browser zal tijdens het 
opnameproces weer worden geopend. 

 

4.1 Clipmaker starten 

• Open het startmenu en kies UvA Clipmaker 
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UVA CLIPMAKER  

UvA Clipmaker start met het inlogscherm: 
 

 
 

• Log in met uw UvAnetID.  

 

belangrijk Als het niet lukt om in te loggen heeft u nog geen account op ClipMaker. 
Neem dan contact op met clipmaker-ic@uva.nl om een account aan te 
vragen.  
U kunt wel verder gaan en een opname maken, maar het is niet mogelijk 
om deze opname te uploaden naar de server. Om voorlopig toch door te 
gaan klikt u op Cancel 

 
Het startscherm van UvA ClipMaker verschijnt: 
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Opent de Engelstalige handleiding van Mediasite Desktop Recorder in een 
browservenster. 

 

Start de eerste stap van een opname. 

 

Als u al eerder opnames met deze computer heeft gemaakt vindt u die hier 
terug. Hier wordt ook aangegeven of die opnamen al zijn geüpload naar de 
server. 

 

Enkele algemene instellingen, zoals de locatie op de computer waar de 
opnames worden bewaard, en hoeveel opnames worden bewaard. Deze 
instellingen hoeven niet gewijzigd te worden. 

 

• Klik op de knop Record 

 

belangrijk Er start een wizard die u stap voor stap door het opnameproces loodst. 
Voor het geval dat dit niet helemaal duidelijk is worden alle stappen 
hieronder beschreven.  

4.2 Opname type kiezen 

In dit scherm kiest u het soort opname. Ook kan hier meteen een naam aan de 
presentatie worden gegeven. Dat kan ook nog in latere stappen. 
 

 

Schermopname met geluid 

Hiermee wordt alles wat op (een deel van) het computerscherm gebeurt opgenomen, 
inclusief de muisbeweging. Deze opnames worden vaak gebruikt om een computer-
toepassing te tonen. Denk bijvoorbeeld aan het voordoen van een bewerking in SPSS, of 
een demonstratie van de mogelijkheden van een website. Meestal zal degene die de 
opname maakt daarbij vertellen welke handelingen worden uitgevoerd. (“Om deze kolom 
te sorteren, open ik het menu... etc”). Dit soort opnames zijn veeleisend voor de 
apparatuur omdat er voortdurend schermbeeld geregistreerd moet worden.  
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Diavoorstelling met geluid 

Vaak zal dit een Powerpoint presentatie zijn. De recorder hoeft niet voortdurend het 
schermbeeld op te nemen, maar alleen bij schermwisselingen (nieuwe dia, nieuwe regel 
op dia etc.) Ook presentaties die met andere programma’s zoals Keynote (Mac) of Prezi 
zijn gemaakt kunnen met hiermee worden opgenomen. Sommige effecten, zoals (fade 
in, inschuiven, etc) worden echter niet opgenomen.  

Diavoorstelling met video 

Hierbij wordt niet alleen de presentatie opgenomen, maar ook het beeld van de webcam. 
Het resultaat voor de eindgebruiker bestaat uit twee venster: één met de presentatie en 
één met de video-opname. De eindgebruiker kan kiezen voor twee vensters van gelijke 
grootte of voor één groot en één klein venster, die verwisseld kunnen worden. 

• Kies het gewenste type en klik op Next 

4.3 Microfoon en camera controleren  

In de tweede stap controleert u de microfoon en - voor een presentatie met video - de 
camera.  
 
Voor een opname zonder 
camera ziet u dit venster: 
 
Controleer of de 
microfoon het geluid 
registreert door te praten 
en te kijken of de 
geluidsmeter voldoende 
reageert. Open zo nodig 
het control panel Geluid 
om het niveau aan te 
passen. 
 
 
 
 
 
 
Voor een opname met 
camera ziet u een venster 
waarin u controleert of 
het beeld doorkomt en 
naar tevredenheid is. 
 

• Klik op Next  

 

geluidmeter 

 

 

Control panel Geluid 
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4.4 Scherm voorbereiden 

In deze stap wordt het computerscherm klaar gemaakt voor de opname: 

 
 
Als u een demonstratie wilt geven van een computerprogramma start u dat programma 
en zet u daarin de benodigde gegevens klaar. Als u een (Powerpoint)presentatie gaat 
geven zorgt u dat deze als diavoorstelling klaarstaat.  
 

belangrijk Als Powerpoint in presentatiemodus staat wordt het hele computerscherm 
gevuld met de dia’s. De Taakbalk kan dan niet meer gebruikt worden om 
naar andere toepassingen te schakelen. Gebruik om te schakelen dan de 
toetscombinatie <Alt + Tab> 

 

• Schakel – wanneer alles naar wens is – terug naar ClipMaker 

• Klik op Next 

4.5 Opnamegebied bepalen 

Nu moet u opgeven welk venster, scherm of deel van het scherm u wilt opnemen. Het 
kan gaan op één venster, om een rechthoek, of om het volledige scherm.  
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Om een venster te selecteren klikt u op het betreffende venster. Clipmaker laat met 
lijntjes rondom dat venster zien dat het geselecteerd is. 

  
 
Om een willekeurige rechthoek te selecteren sleept u met de muis over het scherm. 
Clipmaker geeft rechtsonder aan hoe groot het geselecteerde gebied is. Als u de Shift-
toets indrukt tijdens het slepen krijgt deze rechthoek automatisch een 16:9 verhouding 
(breedbeeld). Met de Shift- en de Control-toets samen wordt dit een 4:3 verhouding. 

 
 
Als u het hele scherm wilt opnemen plaatst u een vinkje bij de laatste optie: Select the 
entire desktop 
 

belangrijk Als u met twee schermen werkt moet het opnamegebied altijd op het 
hoofdscherm moeten zijn. Dat is het scherm waarop ook de taakbalk en 
het Clipmakervenster zichtbaar zijn. 

 

• Klik op Next 

4.6 Opname starten 

U ziet de startknop voor de opname: 
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• Geef – als dat nog niet gedaan is – nu een naam aan de presentatie.  

 
In het overzichtscherm staat nog wat belangrijke informatie: 
In de System Tray (gebied rechts in de taakbalk) komt straks een pauzeknop te staan:

 
Hiermee wordt de opname gepauzeerd of beëindigd. Deze knop is soms niet zichtbaar, 
bijvoorbeeld bij een schermvullende presentatie. In dat geval kan de opname gestopt 
worden met de toetscombinatie <Ctrl+F8>  
 
Als de optie Show recording control panel geselecteerd is wordt een paneel getoond waar 
de opname ook mee kan worden gestopt. Als dit paneel binnen het opnamegebied komt 
ziet u een waarschuwing. Als het paneel buiten het opnamegebied (of naar een tweede 
scherm) wordt gesleept is de waarschuwing verdwenen: 

 
In het control panel ziet u weer de geluidsmeter en - als er video wordt opgenomen - het 
camerabeeld 
 

• Klik op Record om de opname te starten 

4.7 Opnemen 

Clipmaker telt 5 seconden af voordat de opname echt start: 
 
Na het aftellen worden de schermhandelingen of slides, en het geluid en/of 
video opgenomen. U kunt pauzeren met de hiervoor beschreven 
mogelijkheden.  
 

belangrijk De opname kan nog bewerkt worden. Na versprekingen of hoestbuien kunt 
u wellicht de draad weer oppikken en later een stukje uit de opname 
snijden. 
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Als de opname gepauzeerd wordt ziet u dit scherm: 

 
 
U kunt de opname weggooien: Discard Recording, hervatten: Resume Recording, of 
afwerken: Finish Recording. 
In de verdere stappen wordt de opname afgemaakt: 

• Klik op Finish Recording 

4.8 Opname uploaden 

U ziet dit scherm: 

 

• Klik op Upload to New 

De opname wordt naar de server gestuurd. U ziet aan een voortgangsbalk hoe ver het 
proces is: 

 

• Klik op Open Presentation wanneer de upload klaar is 

 
De browser wordt gestart op het adres webcolleges.uva.nl. Als de browser al actief was 
wordt op een nieuw tabblad geopend . Als u nog niet was ingelogd moet u dat nu doen 
met uw UvAnetID 
 

12 



 

5 OPNAME BEWERKEN EN PUBLICEREN  

De verdere stappen worden in de browser uitgevoerd op de pagina’s van 
webcolleges.uva.nl: 
 

 
 

belangrijk Deze pagina laat vaak de volgende melding zien: 

 
U kunt dit negeren en met het kruisje wegklikken. Het betekent dat u geen 
rechten heeft op mappen van anderen op de server.  Functioneel Beheer 
zal deze melding verwijderen. 
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De opname staat nu op de webcollege-server en moet daar nog verwerkt worden: 
 

 
 

 
Opname wordt verwerkt. Dit kan enige tijd duren al het druk 
is op de server. 

 

 
Na een tijdje is de opname verwerkt. Hij is beschikbaar voor 
de eigenaar, maar staat vooralsnog off-line. 

 
De volgende stappen zijn: 

□ Opname – indien nodig – bewerken 

□ Opname on-line zetten maken 

□ Bepalen wie de opname mogen zien 

□ URL publiceren 

5.1 Opname bewerken 

Om een beter resultaat te krijgen moeten vaak stukjes uit de opname worden gesneden. 
Start en eind van de opname kunnen vaak worden ingekort, en versprekingen, 
hoestbuien of missers kunnen ook beter verwijderd worden.  
 
De mogelijkheden worden hieronder besproken. Als u niet hoeft te knippen ga dan door 
naar paragraaf 5.2: Opname publiceren 

• Klik op de knop Edit onder de betreffende opname: 

 
Het edit-scherm wordt geopend in een nieuw browsertab: 
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De opname wordt afgespeeld en doorgespoeld met de afspeelknoppen. Het geluid kan 
worden uit- en aangezet met de mute-knop: 

 
 
Als de opname afspeelt ziet u in de tijdlijn de “afspeelkop” meelopen. 

 
 
Boven de tijdlijn ligt de Edit werkbalk 

 
 
Onder in de tijdlijn staan de navigatiepunten: 

 
 

5.1.1 Opname trimmen 

Het trimmen van de opname houdt in dat begin en eind worden aangepast: 

  

 

Opname 

Huidige slide 

Tijdlijn opname 
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• Versleep de driehoekjes aan begin en eind van de tijdlijn:  

 
 
Tip Plaats eerst de afspeelkop op de plaats waar de opname moet starten of 

eindigen en sleep dan het driehoekje naar die plek toe. 
 
Gemaakte wijzigingen kunnen ongedaan gemaakt worden met de knop Undo of de 
toetscombinatie <Ctrl+Z> 

5.1.2 Knippen in de opname 

• Sleep  met de afspeelknop over de tijdlijn.  

Het gesleepte gebied wordt paars gemarkeerd. 

• Klik op de knop Cut Time 

Het gemarkeerde gebied wordt verwijderd: 
 
In plaats van de knop Cut Time kan ook op de C-toets worden gedrukt. Het verwijderde 
deel blijft zichtbaar in de tijdlijn. 

 
 
Op deze manier wordt een strakke uitsnede gemaakt: Er is geen geleidelijk overgang 
tussen het beeld voor en het beeld na de uitsnede. Het is mogelijk om de overgang wel 
geleidelijk te laten verlopen: Fade of Dissolve: 
 
Fade  Het beeld vóór de uitsnede verloopt naar zwart; vervolgens verloopt het 

zwart naar het beeld nà de uitsnede. 
 
Dissolve Het beeld vóór de uitsnede verloopt naar het beeld nà de uitsnede. 
 

 
 
Gebruik hiervoor de F- of de D-toets. Het effect kan langer of korter worden gemaakt 
door de bolletjes te verslepen. Daarmee kan ook een Cut worden veranderd in een Fade. 
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5.1.3 Navigatieslides bewerken 

Navigatieslide verplaatsen: 

• Klik op de de slide 

De slide wordt paars gemarkeerd 

• Versleep de slide naar de juiste plaats 
 

Navigatieslide(s) verwijderen: 

• Klik op de de slide.  

De slide wordt paars gemarkeerd. Met de Ctrl-knop kunnen meerdere slides 
geselecteerd worden 

• Klik in de werkbalk op Delete Slides (of druk op de Delete-toets) 

 
 
Om een nieuwe slide in te voegen moet deze eerst worden opgeslagen als een afbeelding. 
Dat kan in Powerpoint met de optie Save as… . Kies vervolgens JPG als bestandsformaat. 
Powerpoint vraagt of alle slides uit de presentatie als afbeelding moet worden 
opgeslagen of alleen de geselecteerd slides. Sla de afbeelding op.  
 
Navigatieslides invoegen: 

• Klik in de werkbalk op Insert Slides 

• Kies de gewenste afbeelding  

 

belangrijk Als alle bewerkingen zijn gedaan moeten ze nog worden doorgevoerd!  

 

5.1.4 Bewerkingen doorvoeren 

• Open het menu Commit boven in het edit scherm: 

 

• Kies Commit to Current… 

De gewijzigde opname zal de huidige opname vervangen.  

 

 17 



UVA CLIPMAKER  

• Bevestig deze actie 

 
Het is ook mogelijk om de wijzigingen naar een nieuwe of andere presentatie te sturen. 
Daarmee is het mogelijk om uit één opname meerdere kortere clips te produceren. 
 
Tenslotte moet de “job” nog echt worden uitgevoerd: 

• Klik op Commit Jobs 

 
De opname wordt in een wachtrij geplaatst. Zodra er tijd voor is wordt de bewerking op 
de server doorgevoerd. 

5.1.5 Revision History 

Alle bewerkingen op een opname kunnen altijd weer 
ongedaan worden gemaakt, ook nadat de job is ge-
commit. 

• Klik in het menu op Revision History 

Het venster Revision History opent.  
 

Iedere afzonderlijke handeling is hier weer terug te 
draaien. De zo gewijzigde opname moet wel weer 
opnieuw worden doorgevoerd op de boven beschreven 
manier 
 
Als alle bewerkingen zijn gedaan en doorgevoerd kan 
het edit-venster in de browser gesloten worden.  
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5.2 Opname publiceren 

Als de opname goed is moet deze nu gepubliceerd worden.  

• Open zonodig opnieuw het browservenster op webcolleges.uva.nl met het overzicht 
van uw opnames. 

• Klik op de opname die gepubliceerd moet worden 

Er schuift een nieuw venster met enkele tabbladen in beeld: 

 
De status van de opname is nog Offline 

• Klik op de tab Edit 

Op dit tabblad worden veel eigenschappen van de opname geregeld. 

• Verander de Status van de opname in Viewable 
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• Pas zo nodig naam en beschrijving aan. 

 

belangrijk Bij Presenters staat waarschijnlijk een verkeerde naam. Verwijder deze en 
zoek uw eigen naam of voeg die toe.  

 

• Klik op Save 

• Klik op Close 

De opname staat nu on-line 

5.2.1 Opname aan doelgroepen koppelen 

De opname staat on-line, en nu bepaalt u wie de opname mogen zien en of daarvoor een 
UvAnetID nodig is. De standaard rechten zijn die van Viewer. Daarnaast kan ook 
gekozen worden voor Moderator of Editor.  

• Klik op de opname en kies in het nieuw geopende venster het tabblad Security 

 

• Klik op Click here to edit permissions 

 
Door een eerste letter te typen verschijnen de te kiezen groepen. Op het moment van 
schrijven van deze handleiding is de lijst nog niet definitief. De belangrijkste groepen zijn: 
 
Anonymus Als deze groep aan de presentatie wordt 

gekoppeld kan iedereen die de URL kent de 
presentatie bekijken.  

Everyone Als deze groep aan de presentatie wordt 
gekoppeld kan iedereen met een UvAnetID 
de presentatie bekijken. Er moet worden 
ingelogd voordat de presentatie vertoond 
wordt. 

 

• Klik op Save 

• Klik op Close 
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5.2.2 URL publiceren 

Alleen als de URL wordt gegeven kan de opname worden bekeken. 

• Open zo nodig opnieuw het venster door op de opname te klikken 

• Selecteer het tabblad Share: 

 
Er zijn drie mogelijkheden: 

□ Kopieer de Link en verspreid deze via Blackboard of een andere omgeving 

□ Plak de HTML code uit de regel Embed in een html-pagina 
(check of dit in de verschillende browsers goed werkt) 

□ Verstuur per e-mail een uitnodiging om de clip te bekijken. De standaardtekst 
kan worden aangepast 
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BIJLAGE 1 
CLIPMAKER DESKTOP RECORDER INSTALLEREN 

Om opnames te maken dient de ClipMaker Desktop Recorder op de computer geïnstal-
leerd te worden. Deze software is voor UvA medewerkers beschikbaar via de Software 
Catalogus: 

• Open All Programs in het startmenu en kies onder Software Maintenance de 
Application Catalog 

 

• Gebruik het zoekveld om UvA ClipMaker te vinden 

 
 

• Klik op Installeren 

 
 
Als u met een Mac werkt kunt u zelf de juiste software installeren: 

• Open de URL http://webcolleges.uva.nl/mediasite/DesktopRecorder/Download 

• Log in met uw UvAnetID 

• Volg de stappen om de Desktop Recorder te installeren 

  

 

http://webcolleges.uva.nl/mediasite/DesktopRecorder/Download


 

BIJLAGE 2 
UVA CLIPMAKER OP EEN MAC 

Als u op een Mac werkt zij er enkele kleine verschillen met de hiervoor besproken 
handelingen: 

Desktop Recorder installeren 

De software voor een Mac is niet beschikbaar via de UvA Software Catalogus. U moet het 
installatiebestand downloaden op dit adres: 
http://webcolleges.uva.nl/mediasite/DesktopRecorder/Download 

Pauzeknop opname 

De pauzeknop voor de opname  staat bij de Mac rechts in menubalk boven in het 
scherm. 
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BIJLAGE 3 
WEBCAMS, MICROFOONS EN DRIVERS 

Er worden binnen de UvA veel verschillende webcams en microfoons gebruikt. 
Om met ClipMaker te werken is het handig om een webcam met geïntegreerde 
microfoon te gebruiken, maar er zijn ook andere mogelijkheden. De drivers die 
nodig zijn om dit soort apparatuur goed te laten functioneren zijn niet allemaal 
voorhanden in de standaard Windows 7 installatie. Alleen gebruikers met 
installatierechten kunnen zelf de drivers voor hun apparatuur installeren. 
Hiermee zou een “gewone”gebruiker dus een probleem hebben, maar in praktijk 
blijkt dit meestal mee te vallen. Hieronder enkele vuistregels die meestal 
werken. 
 
Als camera en microfoon worden aangesloten op de USB-poort kan er een pop-
up venster verschijnen waarin om het admin-wachtwoord wordt gevraagd. Dit 
wachtwoord heeft u niet. 

• Sluit het pop-up venster zonder iets in te vullen.  
Dit kan nog een keer gebeuren; sluit het venster opnieuw. 
U ziet een venster als hieronder: 

 

• Klik op Close 

Ondanks dat de specifieke driver niet is geïnstalleerd is de apparatuur toch klaar 
om te gebruiken omdat Windows een generieke driver heeft gevonden. 
 
U kunt de stappen volgen zoals in deze handleiding staan beschreven. Mocht er 
toch geen beeld of geluid worden opgenomen neem dan contact op met de 
servicedesk. 
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