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1 Wat is KALTURA? (KALTURA, 2018) 

Kaltura is het video distributieplatform binnen de associatie KU Leuven dat het mogelijk maakt 
om media via streaming aan te bieden aan een groot aantal gebruikers. Hierbij wordt het 
oorspronkelijk opgeladen materiaal omgezet naar specifieke resoluties en formaten zodat de 
video's afspeelbaar zijn op een brede waaier aan apparaten en ook rekening gehouden kan 
worden met de kwaliteit van de verbinding. 

Kaltura is volledig geïntegreerd in de leeromgeving Toledo. Lectoren gebruiken Kaltura niet 
alleen gebruiken lectoren Kaltura om videobestanden (of videoquizzen) beschikbaar te stellen 
in de Toledo-cursus, het kan ook zijn dat jij in het kader van een opdracht verwacht wordt om 
een videofragment te maken deze op te laden in jouw Kaltura-omgeving om die vervolgens te 
delen met de docent.  

Voor de algemene tips en richtlijnen rond het maken en/of bewerken van video, verwijzen we 
naar de handleiding FilmopdrachtenInVIVES.pdf die je op het startpunt kan terugvinden. 

In deze handleiding staan we specifiek stil bij het opladen en delen van een filmfragment in 
Kaltura en een opname maken van je scherm (screencast) met Kaltura. 

2 Waar kan ik KALTURA vinden? 

De toegang tot KALTURA gebeurt vanuit Toledo.  Op de portaalpagina in Toledo kan je onder 
het menu TOOLS een link vinden naar KALTURA-MIJN MEDIA. 

 

Vervolgens kom je terecht in je KALTURA-opslagplaats voor videofilms.  Hierin kan je 
zoeken/filteren in je reeds toegevoegde, eigen media en deze evt. verder beheren en 
bewerken.  Via de blauwe knop ‘NIEUWE TOEVOEGEN’ kan je ook nieuwe filmpjes toevoegen 
aan je eigen mediabibliotheek. 
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In de leeromgeving wordt de Kaltura-interface in twee talen aangeboden, Nederlands en 
Engels. De taal van de Kaltura-omgeving is dezelfde als de ingestelde Toledotaal (instelbaar 
door in het Toledoportaal op het initialenicoontje te klikken). De interfacetaal van de 
mediagalerij van een Toledo-cursus of -community is Nederlands indien de taal van de 
Toledocursus of -community Nederlands is, en is Engels voor alle andere talen. 

3 Een videofragment uploaden naar KALTURA – Mijn Media 

Om een videofragment toe te voegen aan je mediabibliotheek volg je onderstaande stappen: 

• Open je KALTURA MIJN MEDIA (cf. supra) 

• Klik op . 
• Kies voor ‘Media-upload’. 

 
• Daarna opent het deelvenster ‘Media uploaden’ waar je een bestand kan uploaden (door 

te bladeren   of door je videobestand vanuit Windows 
in het deelvenster te slepen. 
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• Je kan de upload van het bestand vervolgens opvolgen.  Een groene balk verschijnt wanneer 

het bestand correct geüpload is. 

 
• Tot slot moet je ook een aantal kenmerken van het bestand invullen: 

o Naam van het filmpje/bestand. 
o Beschrijving van het filmpje/bestand. 
o Tags (= trefwoorden waarop je het filmpje kan terugvinden). Deze tags worden in het 

ganse KALTURA-platform gebruikt (dus de tags zijn niet persoonlijk).  Tik de 
verschillende tags afzonderlijk in, telkens gevolgd door [ENTER]. 

o Beschikbaarheid van het filmpje/bestand:  
Privé - De mediapagina zal enkel zichtbaar zijn voor de eigenaar van de inhoud. 
Gepubliceerd - De mediapagina zal zichtbaar zijn voor de personen met de  
machtigingen op de gepubliceerde bestemming.  
Opmerking: je kan pas ‘Gepubliceerd’ kiezen als de volledig upload van het 
mediabestand voltooid is. 
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• Klik op  . 
o Wil je onmiddellijk naar de beheerpagina van het opgeladen mediabestand, klik dan 

op  

o Wil je naar de overzichtspagina van al je media, klik dan op . 

4 Een video-opname maken van je scherm met Kaltura 

We staan even stil bij de mogelijkheid om met Kaltura ook zelf een schermopname te maken 
en bewerken. Dit gebeurt met de toepassing Kaltura Capture. 
In wat volgt bekijken we eerst hoe je deze toepassing op je computer installeert.  
Vervolgens wordt uitgelegd hoe je een schermopname kan maken, welke 
bewerkingsmogelijkheden je hierbij hebt en hoe je de opname kan opladen naar Kaltura – Mijn 
media. 

4.1 De toepassing Kaltura Capture downloaden en installeren 

4.1.1 Kaltura openen in Toledo 

Om deze toepassing te installeren, vertrek je vanuit de Kaltura-omgeving in Toledo. 

Op de portaalpagina in Toledo kan je onder het menu Tools een link vinden naar Kaltura – Mijn 
media. 

 

Je komt vervolgens terecht in jouw Kaltura – Mijn media omgeving. 
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4.1.2 Kaltura Capture downloaden en installeren. 

Om de toepassing te downloaden en installeren doorloop je volgende stappen: 

• Klik op . 
• Kies voor Kaltura Capture. 

 
• Er opent een tussenpagina waarop gemeld wordt dat indien de toepassing reeds 

geïnstalleerd is op je computer, deze automatisch zal openen.  
De eerste keer moet je dus de toepassing nog downloaden en installeren, de volgende 
keer zal je via deze weg een nieuwe schermopname kunnen starten. 
 
Zoals je kan zien, kan je ook doorklikken naar een uitgebreide Kaltura Capture – User 
Manual.  

 
De eerste keer? Klik op de passende link (Windows of Mac) en de download start. 
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• Klik op het gedownloade installatiebestand en doorloop het installatieproces.  

 
 

• Wanneer de installatie is afgerond vind je Kaltura Capture terug op je bureaublad en 
tussen je programma’s. 

 

4.2 Een schermopname maken met Kaltura Capture 
Vooraf even meegeven dat je een opname kan starten rechtstreeks vanop je computer door 
het programma te starten door te dubbelklikken op het bureaubladicoon (zie hierboven). 

Je kan ook starten vanuit je Kaltura-omgeving op Toledo (zie ook hierboven beschreven). 

In wat volgt vertrekken we van de toepassing op de computer. 

4.2.1 Kaltura Capture openen 

Klik op het icoon op je bureaublad of vanuit je programma’s. 

 

Vervolgens wordt de opnamesoftware Kaltura Capture geopend. 
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4.2.2 De opname voorbereiden – instellingen van je opname 

We bekijken eerst de algemene beheeromgeving van Kaltura Capture, daarna de specifieke 
instellingen voor de opname zelf (opnamegebied van je scherm, webcaminstelling en 
geluidsbronnen). 

• Klik op Manage aan de rechterkant om de algemene beheeromgeving van Kaltura Capture 
te openen. 

 

• De beheeromgeving wordt geopend.  
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• In die omgeving kan je naast de knop rechtsboven om een opname te starten, 3 blokken 
onderscheiden: 
 

o Library 
In de Library (bibliotheek) vind je alle opnames terug die je met Kaltura Capture 
hebt gemaakt. Zoals je kan zien, kan je rechtstreeks vanuit die omgeving een 
opname opladen naar Kaltura – Mijn media zodat je die kan delen met je 
studenten (zie verderop).  

 
o Settings 

In de Settings (Instellingen) stel je enkele algemene opname-instellingen in, zoals 
de kwaliteit van je video-opname.  
Je bepaalt hier ook met welke ‘prefix’ je opnamebestand moet worden benoemd. 
Je kan dit dus wijzigingen, maar na de opname kan je dit uiteraard ook nog doen.  

 
o Information 

Onder Information (Informatie) vind je ook de website terug waar je video naar 
opgeladen wordt nadat die is gefinaliseerd. Die website is dus jouw Kaltura – Mijn 
media en kan je dus ook van hieruit openen door op die link te klikken. 
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Klik op ‘New Recording’ om de Manage-omgeving te verlaten. 

  

Je krijgt dan terug het startscherm, maar waarbij de zwarte achtergrond is verdwenen. 
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Er zijn 3 onderdelen die je kan instellen: het opnamegebied, de camera en het geluid. 

Bij aanvang zijn deze 3 onderdelen allemaal actief en zal dus automatisch het scherm, de 
webcam en het geluid opgenomen worden. Dat herken je aan de blauwe status van elk 
symbool. Klik je op één van die symbolen, dan schakel je die uit. Klik je opnieuw, dan schakel je 
die terug in.  

 

Onderdeel Status actief  
(wordt opgenomen) 

Status inactief  
(wordt niet opgenomen) 

Opnamegebied 
(scherm)   

Camera 
  

Geluid  
  

 

Naast inschakelen of uitschakelen van een onderdeel, kan je bij elk van die onderdelen nog 
instellingen aanpassen. 

4.2.2.1 Instellen opnamegebied 

Klik op het pijltje bij Screen om (1) het actieve scherm te kiezen waarvan je een opname wenst 
te nemen en (2) te bepalen of je het volledige scherm (Full Screen) wil opnemen of een deel 
ervan (Select Area). 
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Klik je op Select Area, dan krijg je een rechthoek waarvan je de zijden kan verslepen tot je het 
gewenste opnamegebied in de rechthoek hebt gebracht. Klik daarna op Confirm om dat 
opnamegebied vast te leggen. 

 

4.2.2.2 Instellen camera 

Klik op het pijltje bij Camera om te kiezen van welke camera je wenst een opname toe te 
voegen, indien je over meerdere camera’s beschikt. 

4.2.2.3 Instellen geluid 

Om een goede kwaliteitsopname van het geluid te verkrijgen, raden we aan om met een 
headset te werken die voorzien is van een goede micro.  

 
Even een voorbeeld; in de afbeelding hieronder zie je 2 bronnen:  

• Microfoon (Realtek Audio): dit is voor deze computer de interne micro in de computer.  
• Microfoon van hoofdtelefoon (4-Logitech B530 USB Headset): dit is de aangesloten 

headset met micro.  
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4.2.3 Een opname starten 

Heb je de instellingen goed gezet, dan start je de opname door de klikken op de rode knop: 

 

Kaltura telt af van 3 naar 1 waarna de opname begint. Alles wat je dan uitvoert op je scherm 
en ondertussen ook luidop zegt, wordt opgenomen. 

Je krijgt ondertussen deze opnamewerkbalk in beeld: 

 

4.2.4 De functionaliteiten van de opnamewerkbalk 

In de opnamewerkbalk zie je onmiddellijk de lopende opnametijd en of het geluid al dan niet 
wordt opgenomen:  

 

We bespreken de andere functionaliteiten van de opnamewerkbalk. 

4.2.4.1 De opname stoppen 

Ben je klaar met je opname, dan klik je op de ‘Stop recording’-knop.  

 

Wat er na het stoppen van de opname volgt, vind je vanaf deel 3.5 besproken.  
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4.2.4.2 De opname pauzeren 

Wil je de opname even onderbreken (bv. om naar een ander scherm door te klikken, zonder 
dat je de tussenstappen hiervoor wil opnemen), klik dan op de ‘Pause recording’-knop.  

 

Wil je daarna de opname verderzetten, dan klik je op diezelfde knop die ondertussen is 
veranderd in een ‘Resume recording’-knop: 

 

4.2.4.3 De opname annuleren 

Wil je de opname volledig annuleren, klik dan op de ‘Cancel recording’-knop. Je bent je 
opname dan wel kwijt wanneer je bevestigt. 
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4.2.4.4 Annotaties toevoegen 

Met Kaltura Capture kan je ook tijdens je opname annotaties toevoegen. Wil je dit doen, klik 
dan op het potloodje en kies vervolgens de gewenste annotatie: 

Je kan vrij tekenen, een pijl tekenen of tekst toevoegen. Kleur en dikte stel je rechts in.  

 

Er is ook de mogelijkheid om een whiteboard in beeld te brengen waarop je notities kan 
nemen. 

Tip: annotaties met Kaltura Capture kan je niet ná je opname aan het filmpje toevoegen, je 
moet dit doen tijdens de opname. Wil je een bepaalde annotatie toevoegen (bv. een gele pijl), 
dan heb je uiteraard tijd nodig om (1) de correcte pijl te kiezen (kleur en dikte) en (2) die op de 
gewenste plaats op het scherm te positioneren. Dit vraagt uiteraard tijd die ondertussen ook 
opgenomen wordt in je filmpje. Het kan daarom handig zijn om even de opname te pauzeren, 
dan de pijl te kiezen en juist te positioneren om dan daarna de opname te resumeren. 
Oefening baart kunst dus! 

4.2.5 De opname stoppen, afwerken en opladen naar Kaltura – Mijn media 

Wanneer je op de ‘Stop recording’-knop hebt geklikt, krijg je de vraag of je de opname wil 
stopzetten.  
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De opname wordt beëindigd en het Manage-venster wordt geopend waarin de opname 
weergegeven staat. Je kan die onmiddellijk bekijken en beluisteren. Geef je opname de 
gewenste titel, eventueel een extra beschrijving en tags. 

Ben je klaar, klik dan op ‘Save & Upload’ om je opname naar Kaltura – Mijn media op te laden. 
Wil je dit nog niet op Kaltura zelf opladen, dan klik je op Save. 

 

Vervolgens wordt je opname naar Kaltura – Mijn media opgeladen. Je kan dit proces volgen. 

 

Van zodra het uploaden voltooid is, kan je via de weergegeven koppeling rechtstreeks naar 
Kaltura – Mijn media gaan waar je filmpje beschikbaar is om het nadien te delen. Opmerking: 
deze omgeving bevindt zich in Toledo, dus het kan zijn dat je nog gevraagd wordt om in te 
loggen met je VIVES-account (r-nummer) indien je in de browser niet ingelogd bent. 
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5 Mediabestanden beheren 

Na het uploaden van het filmpje is het terecht gekomen in je persoonlijke mediabibliotheek.  
Je ziet meteen enkele ingestelde kenmerken: 

1. Naam 
2. Omschrijving (leeg in onderstaand voorbeeld) 
3. Tags 
4. Niet gepubliceerd (privé) 
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Door te klikken op de titel van het filmpje kan je het bekijken (in de KALTURA-player). Onder 
het filmpje vind je enkele details (beschrijving, tags, …). 

 
Via de knop ‘Terug’ kan je terugkeren naar je mediabibliotheek.   
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5.1 Een mediabestand aanpassen/bewerken 
Klik op de titel van het mediabestand (filmpje) in je Mediabibliotheek. 

Klik onder het filmpje op het menu ‘ACTIES’. 

 
Klik vervolgen op ‘BEWERKEN’. 

 

5.1.1 Details aanpassen 

Via deze rubriek kan je de naam, omschrijving en tags van het mediabestand wijzigen. 



   
VIVES - ONDERWIJSTECHNOLOGIE 21 

 

 

5.1.2 Opties 

Via deze rubriek kan je instellen of andere personen een kopie van je mediabestand mogen 
maken in zijn/haar mediabibliotheek.  Indien je dit wenst toe te staan, klik dan de optie 
‘CLIPPEN’ aan. 
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5.1.3 Samenwerking 

Via het tabblad ‘SAMENWERKING’ kan je: 

- Het eigenaarschap van het mediabestand doorgeven. Die nieuwe persoon krijgt dan het 
volledige beheer over het mediabestand en het verdwijnt dan ook effectief uit de 
omgeving van de verzender.   

- Het eigenaarschap over het mediabestand behouden, maar toelaten dat andere personen 
de metagegevens en zelfs bepaalde inhoud (ondertitels) te bewerken (= 
MEDIAMEDEWERKERS). 

 

Wanneer je een mediamedewerker toevoegt, dan kan je voor die persoon een of 
meerdere rollen instellen: 

o Co-editor (= kan alle instellingen aanpassen in het filmpje) 
o Co-publisher (= kan filmpjes delen via courses en communities in Toledo). 
o Co-viewer (= kan enkel bekijken) 

 

Je kan de medewerker opzoeken via zijn/haar naam. 
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Opgelet: een medewerker is elke persoon die vanuit zijn/haar Toledo de rubriek ‘Mijn Media’ 
min. 1x bezocht heeft of min. 1x een KALTURA-filmpje bekeken heeft vanuit een Toledo-cursus 
of -community. 

5.1.4 Miniaturen 

Een miniatuur is het beeld dat getoond wordt wanneer het filmpje ingeladen wordt en het 
afspelen nog niet gestart is.  Je kan voor deze miniatuur een afbeelding uploaden (= ‘Miniatuur 
uploaden’) of een ‘frame’ uit het filmpje als afbeelding selecteren (= eerst het filmpje op de 
juiste plaats stil zetten en vervolgens kiezen voor ‘Opnemen’).  Verder kan je ook 10 
miniaturen laten genereren waaruit je er vervolgens eentje als standaardminiatuur kan 
instellen (= ‘Automatisch genereren’). 

 

5.1.5 Downloads 

Indien gebruikers het filmpje (kunnen) downloaden, dan kan je als eigenaar zelf bepalen tegen 
welke kwaliteit dit kan gebeuren. 

 

Met deze methode kan je dus een filmpje zelf downloaden. Maar indien de situatie zich 
voordoet dat een filmpje opgeladen door een docent door jou of anderen mag gedownload 
worden, dan zal de docent dit ook op die manier doen.  

We bespreken in wat volgt hoe je een filmpje dan kan downloaden. 
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5.1.5.1 Waar vind je dan de download? 

We bespreken eerst waar je een eigen opname ka downloaden. Daarna bekijken we hoe je een 
filmpje door een docent op Toledo geplaatst kan downloaden (indien die functie dus 
ingeschakeld werd). 
 

5.1.5.1.1 Een eigen filmpje downloaden 
 

Open je Kaltura – Mijn media omgeving en doorloop volgende stappen: 

o Klik op het filmpje of op de naam van het filmpje. 

 
o Het filmpje wordt zichtbaar. Er is een tabblad Downloaden bijgekomen naast Details. 

Klik op Downloaden. 
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o Het formaat dat werd gekozen wordt zichtbaar. Klik op het downloadknopje rechts om 
het filmpje te downloaden. Dit is een mp4-bestand dat naar je harde schijf wordt 
gedownload. 

 

5.1.5.1.2 Een downloadbaar filmpje op een Toledocursus downloaden 
 

Wanneer een docent heeft ingesteld dat een filmpje mag gedownload worden, doorloop dan 
volgende stappen om dat filmpje te downloaden. 

o Ga in de Toledocursus naar het filmpje (ofwel als item ofwel via de Media Galerij. 
o Klik vervolgens onder Details op Downloaden.  

 

Opmerking: als de docent het filmpje niet downloadbaar heeft ingesteld, dan zal je 
deze knop niet zien staan. Enkel Details is dan zichtbaar. 
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o Het formaat dat werd ingesteld wordt zichtbaar. Klik op het downloadknopje rechts 
om het filmpje te downloaden. Dit is een mp4-bestand dat naar je harde schijf wordt 
gedownload. 

 

5.1.6 Onderschriften 

Het is mogelijk om ondertitels aan een filmpje toe te voegen.  Daarvoor moet je wel 
beschikken over een SRT- of DFXP-bestand.  

 

 

5.1.7 Bijlagen 

Het is mogelijk om aan een mediabestand/filmpje een extra bijlage te koppelen. Bijvoorbeeld 
een PowerPoint of een Word-document. 
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5.1.8 Tijdlijn 

Door gebruik te maken van de tijdlijnfunctie kan je extra media afspelen samen met het 
filmpje. Zo kan je bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie analoog laten meelopen met het 
filmpje. Je kan daarbij kiezen om ofwel de PowerPoint ofwel het filmpje zelf in een groot/klein 
venster weer te geven. Er is natuurlijk ook een optie om gewoon beide media naast elkaar 
terzelfdertijd af te spelen. 

 

5.1.9 Video vervangen 

Via deze optie is het mogelijk om een bestaand videofilmpje te vervangen door een nieuwe 
versie van het filmpje zonder dat de gekoppelde links naar dat filmpje aangepast worden.  
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5.2 Werken met de editor in KALTURA. 
In Kaltura kan je mediabestanden bewerken. Dit doe je met de editor. De editor openen doe je 
vanuit de bewerkingspagina van een mediabestand (zie 4.1). 

Klik vervolgens op ‘Editor starten’. 

 

Je komt terecht in de Video-editor: 
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Wat kan je allemaal doen? 

o Een kopie maken van je mediabestand 
o Een stuk knippen uit het mediabestand 
o Fade in of fade out toevoegen. 
o Je wijzigingen bewaren. 

 
We bespreken die handelingen één voor één.  
 

5.2.1 Een kopie maken van je mediabestand 

Je kan je mediabestand kopiëren. Zeker handig als je je mediabestand wenst te bewerken 
maar ook het origineel nog wil bewaren in je Kaltura-omgeving. Dan kan je ervoor kiezen om 
eerst een kopie te maken en die kopie (of het origineel) dan te bewerken.  

Klik hiervoor op ‘Maak kopie’. Geef vervolgens de naam in van je nieuwe bestand en klik op 
‘Aanmaken’. 

 

Vervolgens krijg je een bevestiging dat je kopie werd aangemaakt en kan je het onmiddellijk 
bekijken in je My Media-omgeving. Opmerking: afhankelijk van de grootte van het 
mediabestand kan het even duren voor het kopieerproces afgerond is. 
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5.2.2 Een deel knippen uit het mediabestand. 

Er zijn 2 kleine acties die je kan uitvoeren. Je kan een mediabestand op een bepaalde plaats 

knippen met de ‘Split’-functie aangeduid door  of je kan een deel van je mediabestand 

weghalen met de ‘Set In/Set Out-functie aangeduid door . 

Hoe werk je met deze functies? 

o De ‘Split’-functie 
Met deze functie kan je het mediabestand op een specifiek moment splitsen in 2 delen 
met de bedoeling dan één van die delen bv. te verwijderen. 
Om dat moment te bepalen kan je het filmpje gewoon laten afspelen tot het moment 
bereikt is en dan op pauze klikken. Dit ziet er bv. zo uit: 

 
Maar je kan ook onmiddellijk klikken in de tijdlijn om naar een specifiek moment te 
gaan. Dit ziet er dan als volgt uit: 

 
Is het moment niet gemakkelijk te bepalen, zoom dan in met de zoomfunctie. 
 

Heb je het correcte moment gevonden, klik dan op het schaartje  en je 
mediabestand wordt gesplitst. 
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Je kan vervolgens één van de delen aanklikken en verwijderen met de delete-toets.  

 
o De ‘Set In/Set Out’-functie  

Met de knop  haal je het deel links van het positiepunt weg (set In), met de knop  
haal je het deel rechts van het positiepunt weg (set Out). We tonen dit op een 
voorbeeld: 

 
 

Klikken op  levert: 

 

Klikken op  levert: 

 
 

Tips:  

1. Heb je een verkeerde handeling gedaan, dan kan je gebruik maken van deze functies: 

: alle uitgevoerde handelingen ongedaan maken; 

: een ongedane handeling toch terug uitvoeren; 

: laatste handeling ongedaan maken; 
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2. De eindmarkeringen slepen 
Je kan de eindmarkeringen van je mediabestand vastnemen en slepen naar een gewenst 
moment om zo onmiddellijk uiterste delen weg te halen uit je fragment. 

 
3. Wil je de weergave van het geluid in de tijdlijn niet zien, dan kan je die uitzetten met . 

 
Opmerking: dit wijzigt alleen de weergave in de bewerkingsomgeving. Het geluid is niet 
verdwenen uit je mediabestand. 

5.2.3 Fade in en fade out toevoegen 

Je kan aan het einde van je mediabestand een fade in en/of aan het einde van je 
mediabestand een fade out toevoegen. Fade in wil zeggen dat het beeld geleidelijk aan 
verschijnt. Fade out wil zeggen dat het beeld geleidelijk aan vervaagt.  

Kik hiervoor eerst op het symbool  en vervolgens geef je in over hoeveel seconden de fade 
in en/of fade out moet lopen, bv. over 3 seconden zoals in het voorbeeld hieronder. 

 

Wanneer je de seconden hebt ingevoerd klik je terug op de knop .  
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De fade in en fade out wordt dan weergegeven op de tijdlijn. 

 

5.2.4 Je wijzigingen bewaren 

Ben je klaar met je wijzigingen, dan klik je bovenaan op ‘Bewaren’.  

 

Je krijgt nog een melding dat deze actie definitief is. Klik nogmaals op ‘Bewaren’ en dan 
worden de wijzigingen effectief bewaard. Dit proces kan even duren. 
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Wanneer dit proces afgerond is, krijg je een bevestiging: 

 

5.3 Hoe een videofilmpje verwijderen in KALTURA? 
Om een mediabestand/filmpje te verwijderen keer je terug naar je persoonlijke 
mediabibliotheek in KALTURA en vervolgens klik je op de prullenbak naast het filmpje in je 
mediabibliotheek. 

 

Opgelet! Het verwijderen van mediabestanden is een permanente actie die niet ongedaan kan 
gemaakt worden.  
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6 Een videobestand delen met een docent 

Wanneer je een videobestand hebt opgeladen in je Kaltura-omgeving en je wil die – bv. in het 
kader van een opdracht delen met een docent – dan klik je na op ‘bewerken’. 

 

Er zijn nu twee mogelijkheden: 

A. Je draagt het eigenaarschap over aan de docent, waarbij het filmpje verschijnt onder de 
media van de docent en verdwijnt uit jouw omgeving. Je kan de docent opzoeken via 
zijn/haar e-mailadres (van de vorm voornaam.familienaam@vives.be). 

B. Je kan ook de docent als medewerker van het filmpje toevoegen, waarbij de rol  
o Co-editor (= kan alle instellingen aanpassen in het filmpje) of 
o Co-publisher (= kan filmpjes delen via courses en community’s in Toledo), kan 

gekozen worden.  

 

Belangrijk: de docent spreekt met jou af op welke manier je het videobestand moet delen. Het 
kan zijn dat hierbij duidelijke afspraken zijn rond de naamgeving van het filmpje, omschrijving, 
welke tag(s), al of niet gepubliceerd. 

_________________________ 

mailto:voornaam.familienaam@vives.be
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