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AANMELDEN OP PLAYPOSIT 
 

STAP 
1 

Ga naar: playposit.com 

STAP 
2 

Klik op ‘JOIN NOW (IT’S FREE)’ in het centrum van je scherm ofwel op ‘Signup’ 
in de rechter 
bovenhoek. 
 

STAP 
3 

Je hoeft voor PlayPosit geen nieuw account aan te 
maken, maar je kan gebruik maken van je 
bestaand UCLL-emailaccount. Hiervoor klik je op 
het rode icoontje waarop ‘Office 365’ staat 
vermeld. 

STAP 
4 

Vervolgens verschijnt er een pop-up venster 
waarbij je moet aangeven of je ‘student’ of 
‘instructor’ bent. Als docent of 
medewerker kies je  
hier voor ‘instructor’. 

STAP 
5 

Je wordt automatisch doorgestuurd naar de loginpagina van Office 365. Het e-
mailadres dat je ingeeft is dat van jouw UCLL account,  
dus: r-nummer@student.ucll.be 

STAP 
6 

Alvorens je van start kan gaan, dien je nog enkele gegevens aan je profiel te 
koppelen (dit heeft weinig tot geen invloed op het verdere verloop en kan 
nadien nog worden aangepast): 

• Aan welke graad geef je les: ‘ungraduated student’. 
• De rest van de vragen zijn vrij te beantwoorden. 

 

STAP 
7 

Na het voltooien van je profiel, krijg je mogelijks nog een pop-upmelding 
waarbij je voor de optie ‘SKIP’ kiest. 
Jouw profiel is nu succesvol aangemaakt. 
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Ga van start met PlayPosit 
 

Aanmaken van een video met annotaties 
 

STAP 1 

Open een nieuw tabblad en kies de video waaraan je annotaties wilt 
toevoegen. De bekendste kanalen die ondersteund worden zijn YouTube en 
Vimeo. Ga naar de specifieke video en kopieer bovenaan in de URL-balk de 
hyperlink van de video. 
Indien het bestand enkel op je computer staat, ga je dit eerst op YouTube of 
een ander videokanaal moeten uploaden. 

STAP 2 

Ga terug naar het tabblad waarin PlayPosit is geopend en  
klik links bovenaan binnen het menu op ‘NEW’. 
 
Klik vervolgens op Bulb. 

STAP 3 

Er verschijnt een venster waarin 
je de URL kan plakken die je 
voorheen gekopieerd hebt van 
Youtube of een ander 
videokanaal. De link wordt 
gecontroleerd en bij goedkeuring 
kleurt de knop ‘Add’ oranje die je vervolgens ook mag aanklikken. 

STAP 4 

Op het scherm zie je, je gekozen 
video onderaan zie je de lengte 
van de video.  
Als je op de oranje bol klikt komt 
er een optie om de video te 
bewerken.  
 

 
Je krijgt de optie om de video te 
verwijderen. Je kan een stukje van de 
video wegknippen en je kan een vraag 
toevoegen.  
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STAP 5 

Als je een vraag toevoegt 
heb je keuze uit enkele 
verschillenden vragen.  

Je stopt de video waar je de 
vraag wilt toevoegen. Je 
kan achteraf de vraag nog 
verplaatsen door te slepen.  
 

• Mulitple choice: meerkeuzevraag, één antwoord kan maar 
juist zijn.  

• Free response: openvraag. 

• Reflective pause: een kleine pause om te reflecteren op de 
informatie die de video al heeft gegeven. 

• Polling survey: een poll, de leerlingen kunnen een stem 
uitbrengen. 

• Check all: meerkeuzevraag waar meerdere antwoorden 
juist kunnen zijn.  

• Fill blank: vul het weggelaten woord in. 

• Web embed: een korte verwijzing naar een website met 
bijvoorbeeld nog meer informatie.  

• Discussion forum: hier kan je een vraag stellen en kunnen 
de leerlingen een discussie voeren voor een bepaalde tijd. 

 

STAP 6  

 
Als je klaar bent met de video kan je hem altijd 
eerst een bekijken door rechts bovenaan op 
preview te klikken.  
Als je rechts bovenaan op de 3 bolletjes klik 
krijg je nog meer opties.  
Je kan zo de vragen in een pdf zetten en deze zo 
afdrukken  
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STAP 7  

Als je helemaal klaar bent klik je op ‘finish and save’. Vervolgens 
zie je al je bewerkte video’s staan. Je kan je video delen door 
op de drie bolletjes te klikken en de URL te kopiëren.  

 


