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Cursus Onderwijs en ICT 

Jaargang 2, deel 17 (versie 1.0 NL 18-12-2010) 

“Interactieve multimedia” 

door Serge de Beer 

 

 

Inleiding 

Foto‟s, video en geluid zijn allemaal prachtige media om mee te leren. Maar nog 

interessanter wordt het als deze media zo worden ingezet, dat de gebruikers er invloed op 

hebben. We spreken dan over interactieve (multi)media.  

In het onderwijs is het interessant leermateriaal interactief te maken om een aantal 

redenen, bijvoorbeeld omdat: 

 

 De leerling wordt gestimuleerd om actief mee te doen; 

 Er kan worden gecontroleerd of de leerling de stof heeft begrepen; 

 De leerling kan zijn eigen pad door het materiaal bepalen. 

 

Het interactieve karakter van het materiaal kan de leerling dus meer zeggenschap geven 

over zijn of haar leerproces. Hiermee kan het leerrendement worden verbeterd. Maar er 

kleven ook nadelen aan interactief materiaal. Zo is het vrij arbeidsintensief om te 

ontwikkelen en je hebt een behoorlijke hoeveelheid materiaal nodig om leerlingen er 

zelfstandig mee te laten werken. 

 

In deze les wil ik je laten zien hoe je op een eenvoudige manier met software en diensten, 

die gratis of tegen lagen kosten beschikbaar zijn, interactief multimediaal leermateriaal 

kunt maken. In dit deel van de cursus leg ik het accent op de technische kant van de 

ontwikkeling. Ik wil je daarmee vooral kennis laten maken met de mogelijkheden. Mocht 

je de smaak te pakken hebben gekregen, dan is er ook nog veel te leren over het 

ontwikkelen van scenario‟s voor dergelijk materiaal. Hierbij ga je vooraf uitgebreid bepalen 

welke verschillende routes de leerlingen kunnen afleggen tijdens het interactieve leren. 

Maar eerst maar eens de mogelijkheden verkennen… 
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Interactieve multimedia in PowerPoint 

In deze instructie bouwen we stap voor stap een les om verschillende onderdelen van een 

brandweerwagen te leren kennen. In dit voorbeeld maak ik gebruik van PowerPoint 2007. 

 

 Start Microsoft „PowerPoint‟ 

 

  

 

Begin met het opslaan van de presentatie. Hierbij kies je niet voor de 

standaardmanier van opslaan (PowerPoint-presentatie), maar voor PowerPoint-

voorstelling. Het voordeel hiervan is, dat wanneer leerlingen de PowerPoint starten, 

deze gelijk in de presentatiemodus (beeldvullend) wordt geopend. Ze krijgen dus 

niet de ontwikkelomgeving te zien. Klein nadeel, is dat je altijd eerst PowerPoint 

moet starten om de presentatie te openen. 

 

Klik op de „Office-knop‟ linksboven in het scherm. Kies „Opslaan als‟ en 

vervolgens „PowerPoint-voorstelling‟. 
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Je ziet dan het dialoogvenster „Opslaan als‟. 

 

  

 

Kies een goede plek voor dit bestand en geef het bestand een naam, bijvoorbeeld 

“Voorbeeld interactieve PowerPoint”, klik dan op de knop „Opslaan‟. 

 

De eerste stap is het maken van een voorpagina. Geef de presentatie eerst een 

titel. 

 

 

 

Plaats vervolgens een aantal foto‟s, waar strakst op geklikt moet worden, om  

verder te gaan.  
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Klik in het menu „Invoegen‟ op „Afbeelding‟ en kies een aantal foto‟s. 

 

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om een geheel eigen onderwerp te bedenken. 

De techniek blijft hetzelfde! Wil je mijn foto‟s gebruiken, download dan de 

voorbeeld-PowerPoint van mijn website en kopieer en plak de foto‟s. 

 

 

 

Vervolgens gaan we een tweede dia maken. Klik op de knop „Nieuwe dia‟ en maak 

deze dia als in het onderstaande voorbeeld. 

 

 

 

 

Ga nu terug naar de „eerste dia‟. En selecteer de afbeelding linksboven. 
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Klik dan in het menu „Invoegen‟ op de knop „Hyperlink‟. 

Kies links „Plaats in dit document‟ en selecteer „Diatitel 2.‟ 

 

 

 

Klik op de knop „OK‟. 

 

Nu volgt een heel belangrijke stap. Een diapresentatie in PowerPoint loopt namelijk 

altijd door naar de volgende dia, als je op de linkermuisknop klikt. In het geval van 

deze interactieve les willen we dat natuurlijk niet. Het is juist de bedoeling, dat de 

leerlingen zelf onderdelen kunnen selecteren. Doe daarvoor het volgende: 

 

Klik in het menu „Diavoorstelling‟ en klik op de knop „Diavoorstelling instellen‟. 
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Zorg dat „Bekeken in kiosk (volledig scherm)‟ staat geselecteerd. 

 

Klik vervolgens op „OK‟. 

 

Je kunt nu testen of het werkt.  

 

Druk op het toetsenbord op de knop „F5‟. De diavoorstelling wordt nu gestart.  

Probeer of je op de afbeelding linksboven kunt klikken en of je daarna doorgaat 

naar de tweede dia. Verlaat de presentatie weer door op de knop „Esc‟ te drukken. 

 

We gaan nu nog een extra laag inbouwen in de interactieve les. Maak de volgende 

dia na: 

 

 

 

Ga nu terug naar „Dia 2’. 
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Klik in het menu „Invoegen‟ op „Vormen‟ en kies een „Rechthoek‟. 

 

 

 

Teken deze rechthoek vervolgens over het middelste rolluik van het voertuig. 

 

 

 

Klik met de rechtermuisknop op het ontstane vlak en kies „Hyperlink‟.  

Kies voor de „derde dia‟. 

 

 

 

Nu is het natuurlijk niet erg fraai om een gekleurd vlak midden in je presentatie te 

zien. Klik daarvoor op het vlak met de „rechtermuisknop‟ en kies  

„Vorm opmaken‟. 
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Kies bij „Opvulling‟ voor „Geen opvulling‟ en bij „Lijnkleur‟ voor „Geen lijn‟. 

Klik op de knop „Sluiten‟. 

 

Je ziet, dat de het vlak onzichtbaar is geworden. Het is er in werkelijkheid wel en 

zorgt er voor, dat de link naar de andere dia werkt. 

 

Test weer of de links werken. 

 

Om nu de presentatie echt interactief te maken, verander je de tekst in de titel van 

de dia‟s ook in links. Dit doe je op precies dezelfde manier als bij de afbeeldingen. 

 

 

 

Om het geheel nog “multimedialer” te maken, kun je nog geluid toevoegen aan de 

dia‟s. Hoe je dat doet, lees je in het cursusdeel over digitale schoolborden.1 

                                                 
1
 http://www.learningtour.nl/cursus/Cursus_Onderwijs_en_ICT_jaar_01_deel_06.pdf  

http://www.learningtour.nl/cursus/Cursus_Onderwijs_en_ICT_jaar_01_deel_06.pdf
http://www.learningtour.nl/cursus/Cursus_Onderwijs_en_ICT_jaar_01_deel_06.pdf
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Interactie in YouTube-video’s 

Ook online is het mogelijk om interactie toe te voegen aan multimediale producten.  

Een goed voorbeeld zijn de video‟s in YouTube. Deze mogelijkheden worden nog relatief 

weinig gebruikt, maar kunnen zeer interessant zijn voor educatieve doelen. 

 

 Ga naar www.youtube.com  

 

  

 

Login met je eigen YouTube-account of Google-account, dat je eerder hebt 

aangemaakt. Heb je dit nooit eerder gedaan, maak dan nu eerst een account aan. 

 

Ga naar „Mijn video’s‟. 

 

 

 

Kies vervolgens een willekeurig video. Als je nog geen video hebt, moet je er nu 

een uploaden. 

 

http://www.youtube.com/
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Zelf kies ik voor een vrij suffe video, die ik ooit heb gemaakt met mijn iPhone op de 

veerboot tussen Den Helder en Texel. Maar zeer geschikt voor dit soort zaken. 

 

Een Spotlight toevoegen 

 

 

 

Klik in de pagina van je gekozen video op „Annotaties bewerken’. 

 

Je komt dan in een nieuw scherm, waar je de interactieve elementen kunt 

toevoegen. 
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Klik op de knop „Annotatie toevoegen‟ en vervolgens op „Spotlight‟. 

 

 

 

Je ziet, dat er een Spotlight is verschenen in het midden van het beeld. Deze 

spotlight kun je nu op een plek zetten, waar je de aandacht van de kijker op wilt 

vestigen.  

 

Schuif de Spotlight op de gewenste plek. In mijn geval richt ik de aandacht op de 

scharnieren van de deur. 

 

Ik voeg gelijk een tekst toe in het vak onder de Spotlight. 

 

 

 

Je ziet, dat onder in de tijdsbalk het object is toegevoegd. Door met de 

muisaanwijzer links of rechts van het element te slepen kun je de tijdsduur 

aanpassen. Ik heb ook met de opmaakelementen in het rechterdeel van het scherm 

de tekst iets groter gemaakt en van een andere kleur.  
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Nu is het niet alleen mogelijk om de aandacht te trekken van de kijker op een 

bepaald punt, maar we kunnen er ook interactie aan toevoegen.  

 

Zet een vinkje in het rechterdeel van het scherm, bij „Link‟; klik op de pijl naar 

beneden en kies „YouTube-zoekopdracht‟. 

 

 

 

Typ onder de zoekopdracht “scharnieren”. 

 

 

 

Laten we nu eerst eens het resultaat bekijken, om te zien hoe deze link werkt. 

 

Klik op de knop „Publiceren‟. 

 

Als je de video afspeelt, zie je inderdaad dat er op een gegeven moment een 

spotlight in beeld komt. Ga je hier overheen met de muisaanwijzer, dan zie je de 

aantekening staan. Klik je op de spotlight, dan geef je een zoekopdracht binnen 

YouTube. 
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Een tekstballon toevoegen 

 

Kies onder „Annotatie toevoegen‟ voor „Opmerking‟. 

 

Ik heb een link toegevoegd naar een willekeurige video over Texel. 

 

 

 

Druk nu op „Publiceren‟ en vervolgens op „Bekijken op videopagina‟  

om het resultaat te zien. 
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Je hebt nu gezien, dat de link in beeld verschijnt (en weer verdwijnt) op het 

moment dat je hebt aangegeven in de tijdsbalk. Hiermee kun je dus allerlei video‟s 

aan elkaar knopen. 

 

Overigens hoef je je niet te beperken tot één element. Door annotaties toe te 

voegen, kun je er een aantal naast elkaar gebruiken. 

 

 

 

De educatieve mogelijkheden van het interactief maken van video‟s zijn enorm. 

Veel succes met het experimenteren! 
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Opdracht bij deel 17 

Maak een interactieve PowerPoint of video, waarbij zowel beeld, als geluid wordt 

gebruikt.  

 

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht insturen per e-mail 

naar: serge@learningtour.nl met als onderwerp “opdracht O en I, deel 17”. Je krijgt 

dan een beoordeling van de opdracht. 

 

In het volgende deel 

Deel 18 van deze cursus gaat over digitaal toetsen. 

 

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op 

www.learningtour.nl/cursus 

 

Training en coaching op jouw school 

Een schriftelijke cursus is natuurlijk heel handig als het gaat om tijd- en 

plaatsonafhankelijk leren, maar heeft als nadeel, dat je geen directe feedback krijgt van 

de trainer. Daarom kan ik ook trainingen en coaching geven op jouw school. Individueel 

en in groepsverband, van een dagdeel tot een uitgebreide leergang. 

 

Wil jouw school hier gebruik van maken of wil je meer informatie, mail mij dan op: 

serge@learningtour.nl 

 

Schrijven van instructies 

Soms moeten complexe zaken eenvoudig worden uitgelegd. Door lange ervaring in het 

geven van trainingen en opleidingen op het gebied van ICT en techniek kan ik de schakel 

zijn tussen ontwerper en eindgebruiker.  

 

Heeft jouw organisatie behoefte aan helder (multi-mediaal) instructiemateriaal, mail me 

dan op serge@learningtour.nl  

 

http://www.learningtour.nl/coaching.htm
mailto:serge@learningtour.nl
http://www.learningtour.nl/cursus
mailto:serge@learningtour.nl
mailto:serge@learningtour.nl
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Paragin | Remindo, www.remindo.nl  

Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving. 

RemindoContent 

 

Medsto, www.medsto.nl     

Professionele voice-over, ook voor educatieve producties.   

 

 

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?  

Neem dan contact op via serge@learningtour.nl 
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