
Kennisclip/hoorcollege opnemen via PowerPoint 
 

 

Inleiding 
Met verschillende versies van PowerPoint, zoals Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, is het 

mogelijk om uw diapresentatie om te zetten in een diavoorstelling met gesproken tekst.  

 

Powerpoint versie  

Let op: gebruikt u PowerPoint 2003 of Powerpoint 2010 dan kan de diavoorstelling met gesproken tekst niet 

omgezet worden naar een MP4 bestand en niet worden gedeeld via Mediasite.  

 

Hoe achterhaal je je PowerPoint versie? 

1. Ga naar Bestand en klik op Account. 

2. Kijk naar de productgegevens om te zien welke versie je hebt. 

 

Heeft u geen beschikking tot PowerPoint versie 2016 of hoger? Neem contact op met 
OWCServiceDeskICT@umcutrecht.nl om te kijken naar de mogelijkheden om een leenlaptop en studio bij ons te 
reserveren. We kunnen ook ondersteuning bieden bij het opnemen van een kennisclip.   
 
Voorbereiding  
- Maak altijd eerst een korte proefopname, zodat je zeker weet dat de microfoon en het geluid goed genoeg 

zijn. Mocht je tegen geluidsproblemen aanlopen, maak dan een afspraak om een microfoon en een studio 
te reserveren.  

- Kijk of je de nieuwste PowerPoint template hebt van het UMC.  

 
Het maken van een ingesproken PPTX kan gedaan worden op een eigen (Windows) device / MacBook / DW / 
FollowMe. 

Bij het maken van een ingesproken .pptx met de FollowMe omgeving, kun je de opname niet beluisteren op 

de FollowMe omgeving via de standaard VLC Player. Gebruik hiervoor de aanwezige Windows MediaPlayer. 

Indien de ingesproken .pptx is gemaakt met een eigen device/ Macbook of op de DW kun je de opname wel 

beluisteren via de FollowMe of DW. En zeker ook op je eigen device mits de juiste driver geïnstalleerd is. 
 

 

Maken van de opname 
1. Sla de presentatie op als .pptx. 

2. Klik op het tabblad ‘Diavoorstelling’ > ‘Diavoorstelling opnemen’ 

 

 

 

  

mailto:OWCServiceDeskICT@umcutrecht.nl
https://intranet.umcutrecht.nl/connect/marcom/Paginas/Sjablonen.aspx


 

Opslaan van de opname 
Let op! Sla de opname op als mp4-bestand, anders kan het niet geplaatst worden op Mediasite. 

1. Klik op Bestand 

2. Klik op Exporteren 

3. Klik op Een video maken   

 
 

Het duurt enige tijd voordat de video klaar is, dit is afhankelijk van de lengte van de presentatie. Je kunt de  

voortgang volgen via de balk onderin beeld. 
 

 

Delen en toestemmingsverklaring 
Gebruik Surf Filesender om de opname in MP4-format en het toestemmingsformulier te versturen naar 

collegesopnemen@umcutrecht.nl. 
 

Vermeld hierbij: 
 

1. Opleiding en module/vak 

2. Naam docent/spreker 

3. Titel van de opname 

4. Voeg het ingevulde toestemmingsformulier toe 
 

Het bestand wordt geplaatst op Mediasite, je ontvangt een link naar de kennisclip/hoorcollege terug die je kunt 
delen in de leeromgeving. 

Let op! De opname wordt pas beschikbaar gesteld als wij het toestemmingsformulier ontvangen 

hebben. 

 

https://www.surffilesender.nl/
mailto:collegesopnemen@umcutrecht.nl
https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/546dd520-97db-01b7-154d-79bb6d950a2d/78cb8cf8-a66b-4fc9-abf9-31ac1725a95b/E-lectures-toestemmingsformulier.pdf

