
 Animaties maken 
met Moovly

Moovly is een online tool die je kan gebruiken om kennisclips te maken in de vorm van een animatie, bijvoorbeeld in het kader van 
een opdracht. De beschikbare mediabibliotheek laat je toe om gebruik te maken van allerlei afbeeldingen, geluidsfragmenten en 

klein animaties om je kennisclip vorm te geven. Maak een EDU FREE-account aan en je hebt bovendien de mogelijkheid om die 
video te downloaden zodat je die via Kaltura op Toledo kan delen met medestudenten of docenten.

Ga naar Academic software en klik op tegel van 
Moovly. Klik vervolgens op ‘Start procedure’. 

Academic Software

Vul vervolgens je 
gegevens in. Belangrijk: 
je moet je VIVES-e-mail-
adres gebruiken om een 
EDU FREE-account te 
krijgen.

Gegevens invullen

Je krijgt ten slotte een bevestiging via mail om je 
account te activeren. Daarna kies je een 
wachtwoord dat voldoet aan de verwachte 
minimumeisen. 

Bevestiging activatie

1 Activeren EDU FREE account

Ga naar Moovly.com (of via de tegel van 
Moovly.com op Academic Software) en meld je 
aan via de knop ‘Login’.

Klik op ‘Create project.

Moovly openen en project starten

Kies of je van een lege canvas (Start from 
scratch) wil starten of een template. Hier kiezen 
we voor lege canvas.

Start from scratch

De studio-omgeving wordt geopend. Er zijn 4 
grote delen te onderscheiden: Bibliotheek, 
Stage, Timeline en Poroperties. Bekijk beeld via 
deze QR-code. Inloggen met
VIVES-account (MS Sway) is
nodig om inhoud te kunnen
bekijken.

Moovly studio-omgeving

2 Moovly-project maken

Een clip is een groep van media/objecten uit je 
video die samen horen. Bij een nieuw project is 
automatisch één clip aanwezig. 
 

Maak meerdere clips aan via ‘Add clip’. 
 
Gebruik clips om overzicht en structuur te creëren 
in je video. Je kan zo objecten/media bij elkaar 
houden, samen selecteren, samen verwijderen, 
samen op de tijdlijn verplaatsen en de positie op 
stage bepalen (voorgrond/achtergrond). Wanneer 
je een clip open of dicht vouwt, houd je media/-
objecten zichtbaar of verborgen op de tijdlijn. 

 

 

Dubbelklik op de titel van een clip 
om naam te wijzigen in een voor jou 
herkenbare naam (= label).
 
Opmerking: je kan media/objecten verplaatsen 
van ene clip naar een andere clip.

Werken met clips

3 Animatievideo maken

Video downloaden

uick

Project sluiten – Dashboard openen

Ben je klaar met je video, sluit dan Moovly Studio 
af. Vernieuw je Dashboard-pagina zodat je alle 
opties ziet voor je project.

4 Video publiceren/downloaden

Laad je video op naar Kaltura 
(zie andere quickstarter) 
om te delen met medestudenten of docenten.

Delen van de video

Klik op ‘Download’ en dan op 
‘as video file (.mp4)’. 
Kies SD-kwaliteit. 
Het ‘renderen’ van de video start.

Wanneer renderproces klaar is, kan je video 
downloaden.

Video downloaden

Project sluiten – Dashboard openen

1. Klik onder Record op Record audio. 
2. De eerste keer krijg je een pop-up-
 melding in browser om micro toe te 
 staan. Klik op de rode knop om 
 audio in te spreken.
3. Ben je klaar, klik dan op de pauzeknop. 
 Beluister je opname. Indien niet oké, start 
 opnieuw. Indien oké, geef de audio-opname
  een naam en klik op ‘Save’.
 

De opname wordt vervolgens opgeladen
naar je Personal Library en kan je 
daarna als een mediabestand 
toevoegen (zie Vb media toevoegen). 

Werken met ingesproken audio

Doorloop per media/object deze 6 stappen:
1. Plaats de tijdlijnwijzer (playhead) naar 
 gewenste moment in je video.
2. Voeg media/object toe aan de ‘stage’.
3. Bewerk eigenschappen van media/object.
4. Voeg eventuele animatie toe.
5. Stel tijdinstellingen van media/object en  
 animatie in.
6. Controleer je video via de playhead.

Algemeen verloop

Voer stap 1 uit. 
2. klik dan op ‘T’ en klik op
 de ‘stage’. Typ je tekst.
3. selecteer tekstvak en stel eigenschappen in.
4. voeg animatie toe via 
 rechtermuisklik. 

5. stel tijdinstellingen voor het tekstvak en animatie in.  
 Sleep of klik en sleep om gele rechthoek (tekstvak) en  
 wit lijnstuk (animatie) in te stellen naar gepast  
 moment, duur
 en snelheid.
6. Controleer wat je gecreëerd hebt met playhead.

Voorbeeld tekst toevoegen

Voer stap 1 uit. 
2. voeg eigen of bibliotheekmedia 
 toe. Voer stap 3 uit. 
4. voeg passende animatie toe via
 rechtermuisknop op media. 
 Bv.: inschuiven
5. Stel tijdsinstellingen in van je media en animatie en  
 controleer ten slotte in stap 6 wat je gecreëerd hebt.

Voorbeeld media toevoegen


