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1 Registreren, afmelden & inloggen
1.1 Registreren
1. Open Google Chrome.

2. Typ ‘loom.com’ in de zoekbalk en klik op
enter.

3. Klik rechts bovenaan op ‘Get Loom For Free’.

4. Kies voor ‘sign up with e-mail’ waar je jouw
e-mailadres van UCLL ingeeft.
Klik vervolgens op ‘Create Free Account’.
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5. Geef de gevraagde gegevens in. (a)
Vink ‘I agree to Loom’s terms and conditions’
aan. (b)
Klik daarna op ‘Continue’. (c)

a

b
c
6. Kies voor Education. (a)
Klik daarna op ‘Continue’. (b)

a

b
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7. Kies hier voor de Desktop App door op
‘Download App’ te klikken.

8. Links onderaan verschijnt er een download.
(a)

a

Klik hierop als het bestand volledig gedownload
is. (b)
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9. Kies voor ‘Sign in’ (a) en vervolgens voor
‘Email’ (b).

a

b

10. Geef je school-e-mailadres en je net
aangemaakte wachtwoord in. (a)
Klik vervolgens op ‘Sign in’. (b)

a

b
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11. Klik 4 keer op ‘Next’.

12. Klik op ‘Launch Recorder’.
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13. Je krijgt dit scherm te zien. Je registratie is
gelukt.
Controleer of je micro werkt (het vakje met de
micro zal blauw opvullen bij geluid) en of de
juiste webcam is geselecteerd.

1.2 Afmelden

c

1. Klik rechts bovenaan op de drie bolletjes (a)
en kies vervolgens voor ‘Sign Out’. (b)

a

Sluit daarna het venster. (c)

b
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1.3 Inloggen
1. Geef in de zoekbalk van de computer ‘Loom’
in.
2. Klik op ‘Loom’ (App).

3. Kies bovenaan voor ‘Sign In’. (a)
Geef je school-e-mailadres en je gekozen
wachtwoord in (b) en klik op ‘Sign In’ (c).
Je bent nu ingelogd.

a

b

c
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2 Filmpje maken
2.1 Opname-opties
Als je Loom opent krijg je 3 opties:
Screen+Cam
Je combineert zowel een schermopname als je
webcam. Je gezicht verschijnt dan in het
scherm links onderaan.
In het scherm hiernaast maak ik gebruik van
Screen+Cam omdat ik zowel het beeldscherm
als mezelf wil opnemen.
Screen Only
Je maakt enkel gebruik van een
schermopname.
Cam Only
Je maakt enkel gebruik van de webcam.
Als je op de cirkel met jouw webcambeeld gaat
staan, krijg je 5 opties:
1. Hiermee sluit je de webcam af en krijg je
eigenlijk een opname zoals bij ‘Screen
Only’

123 4 5
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2. Je webcambeeld is in een kleine cirkel op
je beeldscherm te zien

3. Je webcambeeld is in een grote cirkel op
je beeldscherm te zien
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4. Je webcambeeld is over het volledige
beeldscherm te zien

5. Hiermee kan je af en toe je webcam
uitschakelen, maar je opname blijft nog
altijd een Screen+Cam opname
waardoor je op elk moment in je opname
je webcam terug kunt inschakelen.
Als je webcam is uitgeschakeld, krijg je
dit beeld te zien (a).

a

Je kan hier een foto van jezelf in
plaatsen zodat, als je webcam is
uitgeschakeld, er een foto van jou
getoond wordt. Dit doe je door met je
computermuis op (a) te gaan staan en
vervolgens op ‘Switch Photo’ (b) te
klikken. Door op (c) te klikken, open je
Windows Verkenner waar je dus een
afbeelding kan kiezen om in te stellen als
foto
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2.2 Opname
Om een opname te starten, klik je op ‘Start
Recording’. Je computerbeeld wordt nu gefilmd
zoals jij het zelf ook ziet.
Als je met de computermuis aan de linkerkant
in het midden van je beeldscherm gaat staan,
dan krijg je in totaal 4 symbolen te zien:

4
3
2
1

1. Hiermee kan je aantekeningen maken op je
beeldscherm. Je kan de kleur en de dikte
van de pen zelf bepalen met behulp van het
venster dat verschijnt als je op de pen hebt
geklikt.
De aantekeningen die je maakt, blijven
maar een beperkte tijd zichtbaar (3
seconden)
2. Hiermee kan je jouw opname verwijderen
3. Hiermee kan je jouw opname pauzeren. Je
kan de opname terug hervatten door op de
play-knop te klikken
4. Hiermee beëindig je de opname
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3 Filmpje bewerken
Als je op het rode vierkantje hebt geklikt om de
opname te beëindigen, dan verschijnt er
automatisch een venster in je browser met je
opgenomen video.
Je vindt rechts van je filmpje verschillende
opties om je filmpje te bewerken onder de titel
‘Edit Your Video’.
Er zijn 4 opties:

2

3

1

4

1. Settings
Via deze optie kan je volgende opties
instellen:
•

Comments: hiermee kan je
toestaan of kijkers een reactie
kunnen plaatsen

•

Comment email notifications: met
deze optie krijg je via e-mail een
melding als iemand een reactie
plaatst op je video

•

Emoji Reactions: hiermee kunnen
kijkers realtime reacties plaatsen
op je video met emoticons

•

Animated Thumbnail: hiermee kan
je een geanimeerd GIF-voorbeeld
van je video weergeven
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•

Loom Branded Player: als dit is
aangevinkt, verschijnt er op het
einde van je video een
advertentievenster van Loom
waarin de kijker wordt uitgenodigd
om ook Loom te installeren

•

Viewer can download: hiermee kan
de kijker je filmpje downloaden

•

Show analytics to viewer: hiermee
kan de kijker zien hoe vaak je
filmpje al bekeken is

2. Trim
Hiermee kan je stukjes wegknippen
uit je filmpje
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3. Call-to-action

a

Hiermee kan je een knop invoegen in
je filmpje waarmee de kijker kan
omgeleid worden naar een URL op
eender welk moment in je filmpje.

b

Je geeft hiervoor de tekst die je op de
knop wilt tonen in bij (a) en je geeft
vervolgens de URL in bij (b).
Je kan de kleur van de knop (c) en
van de tekst (d) kiezen en de randstijl
van de knop (e) aanpassen

c
d
e

Voorbeeld

4. Custom Thumbnail
Hiermee kan je een startbeeld van je
video instellen voor je video start.

a

Je doet dit door de gewenste
afbeelding vanuit je Verkenner te
slepen naar het voorziene vak (a).
Klik vervolgens op ‘Save’ (b).
(voorbeeld: een afbeelding van het
Word-logo in een filmpje waarbij je
uitlegt hoe je een afbeelding invoegt
in Word)
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4 Filmpje delen
Rechts van je filmpje zie je ‘Send Your Video’
staan. Hiermee kan je een link naar je video
delen.
Bij ‘Privacy’ kan je instellen wie je video kan
bekijken:
1. Met het pijltje rechts van ‘Link
Sharing’ kan je kiezen of enkel
mensen met de link je video kunnen
bekijken, of dat je video publiek wordt
zodat iedereen deze kan vinden

2

3

2. Met ‘Invite People’ kan je enkel
mensen met specifieke emailadressen toestaan om je video te
bekijken
3. Met ‘Add Password’ kan je jouw
filmpje beveiligen met een
wachtwoord zodat enkel mensen met
het wachtwoord jouw filmpje kunnen
bekijken
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Kopieer de link door op ‘Copy Link’ te klikken
en stuur deze door naar de personen waarvan
je wilt dat ze jouw filmpje bekijken.
Dit kan je doen door een bericht, een e-mail …
te sturen naar deze personen waarin je de link
plakt m.b.v. ctrl + v.

5 Gemaakte filmpjes raadplegen
Je kan je gemaakte filmpjes altijd terugvinden
door op (a) te klikken.
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