
Screencast-o-matic is een webapplicatie voor het opnemen van ‘screencasts’:   
een opname van jouw computerscherm, alle handelingen die je daar doet,   
plus (als je wilt) jouw webcam. Een screencast is ideaal voor ‘flipping the classroom’, 
waarbij de leerlingen van te voren een video kunnen bekijken in hun eigen tijd.   
In deze Kickstarter leggen we uit hoe je een eigen screencast maakt en deelt op 
YouTube.

Ga naar www.screencast-o-matic.com
Klik op ‘Sign up’
Vul e-mailadres in en klik op ‘Sign-up’
Je krijgt nu een e-mail met een link
Klik op de link en rond registratie af











In dit voorbeeld gebruiken we een Powerpoint
en de webcam om toelichting te geven
Kies een Powerpoint die je als 
lesmateriaal wilt gebruiken
Open nu de Powerpoint







Klik linksonder op ‘Rec’ om de opname te starten. 
De tijd telt nu af voordat de opname begint
Ga nu naar je Powerpoint, start je presentatie
en spreek je les in
Als je klaar bent, klik je op pauze







Klik op ‘Done’ en bekijk jouw opname

Screencast-o-matic opent nu weer je browser
Log daar in met een Google-account
Vul alle gegevens voor jouw video in en
klik op ‘Publish’







Kies voor ‘Open upload’ om jouw video 
op YouTube te zien
Of kies voor ‘Copy link’ om de link naar 
de video te kopiëren





Klik op ‘Start recording’
Klik op ‘Ok’ voor de installatie van de software
Kies ‘Both’ voor webcam en scherm als je de 
powerpoint en je webcam wilt gebruiken 
Kies bij Size voor ‘Fullscreen’









De leerlingen hebben de video al gezien
Bespreek de screencast met de leerlingen
en maak meteen een vliegende start
met de les





Het kan handig zijn om individuele
leerlingen tijdens de les de theorie nog
eens te laten bekijken: verwijs dan de
leerlingen naar de link 



Je kunt de leerlingen de link naar de
screencast meegeven ter voorbeiding op
de volgende les. Op deze manier komen ze beter 
voorbereid de les in, waardoor je meer
tijd hebt voor praktijkgerelateerde
zaken

Je hebt nu je opname gemaakt en online 
gezet.  Je kunt de link nu met
de leerlingen delen voor aanvang van de les,
gebruiken tijdens de les, of als huiswerk
meegeven na afloop van de les



Versleep de witte knoppen links en rechts
onder de video om het begin en einde van de
video goed te zetten
Klik op ‘Upload to YouTube’ om je video direct 
online te zetten, zodat je hem goed kunt delen





Maak jouw kennis
overal en altijd
beschikbaar met

Maak een account aan (optioneel)

Zet alles klaar en maak de opname

Kopieer de link Screencast als huiswerk

Bedenk wat je wilt presenteren

Bekijk jouw opname

Afronden

Installeer de software voor de opname

Knippen

TIJDENS DE LES

Screencast als voorbereiding

Screencast tijdens de les

LESVOORBEREIDING

Upload to YouTube



GOUDEN TIPS HOE VERDER

MINDER GESCHIKT VOOR





Praktijkgerichte zaken. Het is vooral bedoeld 
om theorie over te brengen.

Interactiviteit. De screencast maakt het 
makkelijk voor leerlingen om bepaalde 
onderwerpen op eigen tempo te verwerken, 
maar bestaat vooral uit het bekijken van   
een screencast.

RESULTAAT







De gratis versie kan tot maximaal  
15 minuten video schieten per opname.

Bedenk goed wat je wilt overdragen en 
via welk medium. In dit voorbeeld gebruiken 
we Powerpoint, maar Prezi, PowToon of 
alleen een webcam werkt natuurlijk ook. 

Hou het kort! Probeer in maximaal 2 tot 4 
minuten één stuk theorie uit te leggen.

Voor jou:




Het eenmalig vastleggen van de best  
denkbare uitleg (namelijk die van jou…).
Individuele leerlingen extra uitleg bieden.

Voor de leerlingen:
 De leerling de gelegenheid bieden je uitleg 

meerdere keren op zelf gekozen momenten 
en plaatsen te bekijken (bijvoorbeeld thuis of 
in de trein, vlak voor een proefwerk of 
examen).

Meer uitleg nodig?






Bekijk de video met uitleg:  
bit.ly/screencomuitleg

Combineer video met andere tools zoals Prezi 
om een mooi verhaal over te dragen.

Voeg vragen aan een video toe via  
www.zaption.com, zodat je kunt zien welke 
leerlingen de video bekeken hebben en wat 
ze ervan begrepen hebben.


