
Kennisclip opnemen met Powerpoint (Office 365) 
 

1. Open het PowerPoint-bestand met de dia’s die je wil gebruiken voor je kennisclip.  

2. Klik in het bovenste lint op ‘Diavoorstelling’ en vervolgens op ‘diavoorstelling opnemen’.  

 
3. Er verschijnt een opnamescherm: 

 

4. Kijk rechts onderin of je microfoon aanstaat . Als deze uitstaat zet je ‘m aan 

door erop te klikken. Indien je de beschikking hebt over een headset of een andere externe 

microfoon is handig om die aan te sluiten en te gebruiken voor betere opnames. Heb je die 

niet, dan kun je de microfoon van je laptop gebruiken.  

5. Naast het icoontje van de microfoon staat het icoontje voor je webcam . Deze staat 

standaard uit, maar als je ook jezelf wil opnemen klik je deze aan. Om tijdens het opnemen 

jezelf te zien klik je ook het icoontje rechts daarvan aan .  

6. Nu je alles hebt ingesteld kun je gaan opnemen. Om de opname te starten klik je linksboven 

op .  



7. Tijdens de opname navigeer je met de pijltjes naar de volgende dia. Je kunt met je muis of, 

als je een touchscreen hebt, met je vinger tekenen middels de pennetjes en kleurtjes 

onderin beeld.  

8. Heb je bij alle dia’s iets opgenomen? Klik dan bovenin op ‘stoppen’. Je kunt het eventueel nu 

even terugluisteren en -kijken door op ‘opnieuw afspelen’ te klikken.  

9. Tevreden? Klik dan helemaal rechts bovenin op kruisje om dit venster te sluiten en alle 

opnames te behouden . 

  

 
 

10. Sla nu je PowerPoint mét audio en video op als videobestand. Klik hiervoor in het lint links 

bovenin op ‘bestand’.  

11. Klik vervolgens op ‘exporteren en dan op ‘een video maken’ 

 
12. Zet de instelling van ‘Full HD (1080p)’ naar ‘HD (720p)’ en klik vervolgens op ‘video maken’. 



 
13. Kies een plek waar je de video wil opslaan op je computer en klik vervolgens op ‘opslaan’.  

14. Nu wordt de video op de achtergrond gemaakt. Onderin de balk zie je de voortgang. 

 
15. Als de video klaar is kun je PowerPoint afsluiten.  

16. Om de video te delen met je studenten, moet je deze uploaden naar video.han.nl. Je leest 

op Insite hoe dat werkt.  


