EEN VIDEO INSLUITEN OF EEN KOPPELING NAAR EEN VIDEO OPNEMEN IN UW
PRESENTATIE
In uw PowerPoint-presentatie kunt u een video insluiten of een koppeling naar een video opnemen. Wanneer u
uw video insluit, hoeft u tijdens uw presentatie niet bang te zijn dat er bestanden verloren zijn gegaan omdat alle
bestanden in de presentatie zijn opgenomen. Als u de grootte van uw presentatie wilt beperken, kunt u een
koppeling opnemen naar een videobestand of een videobestand dat u hebt geüpload naar een website zoals
YouTube.
Een video invoegen kan op de volgende manieren:
1. Een video vanuit een bestand insluiten.
2. Een koppeling naar een videobestand opnemen in uw presentatie.
3. Een koppeling naar een videobestand op een website opnemen.

1. EEN VIDEO INSLUITEN
Met Microsoft PowerPoint 2010 kunt u nu een video uit een bestand direct in uw presentatie insluiten.
M.a.w. het videobestand wordt opgeslagen in het PowerPoint-bestand. Uw PowerPoint bestand zal groter
worden. De kans dat de video niet afspeelt tijdens het presenteren is klein.
Een video vanuit een bestand insluiten:
1. Klik in de normale weergave op de dia waarin u een video wilt insluiten.
2. Klik op het tabblad Insert in de groep Media op de pijl onder Video en klik vervolgens op Video from file...

3.

Ga vanuit het dialoogvenster Insert Video invoegen naar de video die u wilt insluiten.

4.
5.

Klik op de video.
Klik op de knop Insert.

Tip U kunt ook klikken op het pictogram Video's in een inhoudsindeling om een video in te voegen.
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2. EEN KOPPELING NAAR EEN VIDEOBESTAND OPNEMEN IN UW PRESENTATIE
U kunt een koppeling naar een extern video- of filmbestand opnemen in uw Microsoft PowerPoint 2010presentatie. De koppeling verwijst naar een video die niet in uw PowerPoint bestand staat opgeslagen. Door uw
video te koppelen, beperkt u de bestandsgrootte van uw presentatie. Op de PC waar u de presentatie geeft dient
wel toegang te zijn tot de locatie waar het videobestand is opgeslagen.
Een koppeling naar een video wilt opnemen:
1. Klik op het tabblad Slides in de normale weergave op de dia waaraan u een video wilt toevoegen.
2. Klik op het tabblad Insert in de groep Media op de pijl onder Video.

3.
4.

Klik op Video from file…
Selecteer het bestand waarvoor u een koppeling wilt opnemen.

5.

Klik op de pijl-omlaag op de knop Insert en vervolgens op Link to file.

Belangrijk Om mogelijke problemen met verbroken koppelingen te voorkomen, kunt u de video's het beste naar
dezelfde map als de presentatie kopiëren voordat u de koppeling tot stand brengt.
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3. EEN KOPPELING NAAR EEN VIDEOBESTAND OP EEN WEBSITE OPNEMEN
U kunt een koppeling opnemen naar een videobestand dat is geüpload naar een website zoals YouTube. De
koppeling verwijst naar een video die niet in uw PowerPoint bestand staat opgeslagen. Door uw video te
koppelen, beperkt u de bestandsgrootte van uw presentatie. Op de PC waar u de presentatie geeft dient wel
toegang te zijn tot internet en de de YouTube-website.
Er zijn 2 manieren beschikbaar. Waar methode 1 de standaard en toegankelijke functionaliteit beschrijft,
beschrijft methode 2 een meer complex aantal stappen. Het Developer-tabblad dient zichtbaar gemaakt te
worden, een Shockwave Flash Object te worden ingevoegd en de code van het filmpje te worden geplakt en
aangepast.
Door aanpassingen op websites zoals YouTube, resulteert methode 1 echter vaak in een foutmelding en biedt
methode 2 vaak wel een werkzaam resultaat.
Belangrijk Zorg dat u over toestemming van de eigenaar beschikt voordat u inhoud (die u niet hebt gemaakt)
koppelt, gebruikt of distribueert die auteursrechtelijk is beschermd.

METHODE 1 EEN KOPPELING NAAR EEN VIDEO OP EEN WEBSITE MAKEN:
1.
2.
3.

Klik op het tabblad Slides in de normale weergave op de dia waaraan u een video wilt toevoegen.
Open uw browser en ga naar de website met de video waarnaar u een koppeling wilt maken,
bijvoorbeeld YouTube.
Op de website zoekt u de video en vervolgens zoekt en selecteert u de invoegcode.

Opmerking Op de meeste websites met video's zijn invoegcodes te vinden, maar de locatie van deze codes
verschilt per website. Voor sommige video's is geen invoegcode beschikbaar. Voor deze video's kunt u geen
koppeling opnemen. Laat u overigens niet misleiden door de term invoegcode. Hiermee maakt u een koppeling
met de video, u sluit de video niet in.
Afbeelding:
1.

Klik in YouTube op Delen.
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2.
3.
4.
5.
6.

Klik op Insluiten
Schakel het selectievakje Oude insluitcode gebruiken in.
Kopieer de ingesloten code.
Klik in PowerPoint op het tabblad Insert in de groep Media op de pijl onder Video.
Klik op Video from Web Site….

7.

Plak de invoegcode in het dialoogvenster Video van website en klik vervolgens op Insert.

METHODE 2 EEN KOPPELING NAAR EEN YOUTUBE VIDEO MAKEN:
1.

2.
3.

4.
5.

Developer Tab zichtbaar maken
Open Microsoft PowerPoint 2010. U krijgt een lege pagina te zien.
Om hierin een YouTube-filmpje in PowerPoint 2010 te kunnen implementeren, moet u allereerst het
zogenoemde Developer-tabblad zichtbaar maken.
Kies op het tabblad File voor het menu-item Options.
Klik in de linker kolom op Customize Ribbon. U krijgt nu alle knoppen en tabbladen te zien die actief
zijn in PowerPoint 2010.

Vink indien nodig Developer aan.
Klik op de OK. U keert nu terug naar het hoofdscherm van PowerPoint 2010.
Het tabblad wordt nu weergegeven.
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6.

7.
8.

9.

Shockwave Flash Object invoegen
Klik op het tabblad Developer en selecteer in de groep Controls de knop More Controls (met de sleutel
en de hamer) om meer opties te zien te krijgen.

Het venster More Controls wordt geopend. Scrol helemaal naar beneden - of gebruik de S-toets op uw
toetsenbord - totdat u Shockwave Flash Object te zien krijgt.
Klik eerst op Shockwave Flash Object en vervolgens op OK.

Uw cursor verandert nu in een kruisje. Teken een kader op uw pagina. In dit kader met kruis zal straks
uw filmpje te zien zijn. Hebt u niet de juiste afmetingen getekend? Geen probleem. Door een hoek van
het kader vast te pakken en te verslepen kunt u de afmetingen van het videokader wijzigen. Het kader
verplaatsen kan uiteraard ook.

Code plakken en aanpassen
10. Open uw internetbrowser en surf naar de YouTube-pagina waarop het filmpje staat dat u graag wilt
gebruiken in uw presentatie.
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11. Kopieer het adres (de URL) uit de adresbalk van de internet-Explorer.

12. Keer terug naar PowerPoint 2010 en klik met de rechtermuisknop op het kader met het kruis waarin uw
videofragment moet komen. Kies Properties.

U krijgt een kader te zien met allerlei codes.
13. Klik op het vak naast Movie en plak hier de URL die u in stap 11 naar uw klembord gekopieerd hebt
(bijvoorbeeld met de toetscombinatie Ctrl+V).

14. U dient de code een beetje aan te passen.
Verwijder watch? en vervang het isgelijk-teken (=) door een schuine streep (/). Dus:
http://www.youtube.com/watch?v=a3BHuAjtNnk wordt http://www.youtube.com/v/a3BHuAjtNnk.
Eventueel kunt u ook nog andere parameters aanpassen. Als u wilt dat het filmpje automatisch start
tijdens de presentatie moet u naast Playing de waarde True instellen. Start u het fragment liever
handmatig, kies dan False. Wilt u niet dat het fragment zich zal herhalen? Dan dient u True naast Loop te
vervangen door False.
15. Sluit het venster met de knop met het rode kruisje in de rechterbovenhoek en druk op F5 om de
diavoorstelling te starten om het resultaat te bekijken.
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