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Edpuzzle 
 

Edpuzzle is een gratis tool die een eenvoudig gebruik heeft. De tool 

is bedoelt om leerkrachten te begeleiden bij het creëren van een 

interactive video. Stapsgewijs kan je voice over, mondelinge uitleg 

of vragen aan je video toevoegen. Als leerkracht die je eerst een 

account aan te maken nadien kan je een video beginnen te 

bewerken. Edpuzzle zorgt er voor dat de video op pauze wordt 

gezet en zo wordt er tijd gemaakt voor een vraag te stellen. 

 

 

Surfen naar de website 

Ga naar de website – www.edpuzzle.com  

 

Account aanmaken 

Als leerkracht dien je een account aan te maken.  

- Klik rechts boven op de knop inschrijven. 

- Kies voor ik ben een leraar  

 

- Er wordt gevraagd hoe je je wilt aanmelden. 

Hier ben je vrij om te kiezen. Dit kan eventueel ook met je 

UCLL e-mailadres. 

 

Zorg dat je het e-mailadres en wachtwoord goed 

onthoudt of opschrijft!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edpuzzle.com/
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Filmfragment zoeken of uploaden 

Er zijn enkele mogelijkheden om 

filmfragmenten te gaan zoeken.  

- Je kan zelf een filmpje dat je hebt 

opgenomen gebruiken 

- Een filmpje van YouTube gebruiken 

dat zoek je in de zoekbalk door er een 

URL te plakken. 

Door op de blauwe knop content toevoegen te klikken kan je een keuze maken waar je een 

video wil gaan zoeken. 

 

In dit voorbeeld gaan we voor een eigen video uploaden. 

1. Klik op upload video 

2. Klik op kies bestand en ga het filmpje dan op je 

computer zoeken 

3. Het bestand wordt nu binnen gehaald en geüpload 

 

 

 

Video bewerken 

1. Klik op de video die je zonet hebt geupload of 

gevonden op Youtube. 

2. Klik vervolgens rechts boven op bewerken  

Je kan er ook nog voor kiezen of je video op openbaar of privaat moet staan. 
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Mogelijke bewerkingen 

Knippen is een eerste bewerking om overtollige stukken uit de video te laten. 

1. Klik op de blauwe balk waar je een stuk wil weg laten. 

2. Klik daarna op knippen toevoegen 

3. Er verschijnen nu 2 streepje. Die kan je naar links of rechts 

schuiven om een stuk uit het filmpje te knippen. 

4. Ben je volledig klaar met al de mogelijke bewerkingen klik dan 

op de blauwe knop Finish  

 

Heb je een verkeerd stukje eruit geknipt kan je ook altijd de knoppen ongedaan maken of 

resetten gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voice over is een tweede bewerking die je kan toepassen op je video. Dit is om zelf extra 

uitleg toe te voegen aan je video. 

1. Navigeer met de tijdsbalk onder het filmpje om te bepalen waar 

je extra uitleg wil invoegen. 

2. Klik op de rode knop om je uitleg op te nemen. 

3. Klik nogmaals op de rode knop om de opname te stoppen 

4. Ben je volledig klaar met al de mogelijke bewerkingen klik dan op de blauwe knop 

Finish 
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De laatste bewerking die mogelijk is, is vragen stellen in de video. Er zijn 3 mogelijke 

vraagsoorten die je kan stellen. Meerkeuze vragen of open vragen of een opmerking. 

1. Navigeer met de tijdsbalk onder het filmpje om te bepalen waar je 

een vraag wil invoegen. 

2. Klik op de vraagsoort die je wil invoegen 

• Meerkeuze vraag 

• Open vraag 

• Opmerking (kan je schrijven of inspreken) 

 

3.  Ben je volledig klaar met al de mogelijke bewerkingen klik op de blauwe knop finish 
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Video delen met de leerlingen 

1. Klik rechts boven op toewijzen om de video te delen 

2. Als je het filmpje gaat delen kan je er een deadline opzetten met een startdatum en 

opleveringsdatum om te voorkomen dat leerlingen gaan verder spoelen. 

3. Eerst moet je een nieuwe klasgroep aanmaken. Klik daarom op nieuwe klas toevoegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Je krijgt een nieuwe venster vul 

daar de volgende zaken in: 

 

• Naam van de klas 

• Beschrijving (dit is niet 

verplicht in te vullen) 

• Cijferniveau: Wat de leeftijd is 

van de leerlingen die het 

filmpje gaan bekijken 

• Onderwerp: Het onderwijsvak 

 

 

5. Heb je alles ingevuld dan klik je op de blauwe knop klas maken. 

6. Klik vervolgens nogmaals op de blauwe knop toewijzen. 

7. Nu staat jou filmpje in de klasgroep die je zojuist hebt aangemaakt. 

8. Deel nu de link met je leerlingen door op de knop opdracht delen te klikken. 

 

 

 

 

 


