
Opnemen via screencast-o-matic 

Ga naar http://www.screencast-o-matic.com 

 
 
Log in met de PRO account om van de extra mogelijkheden gebruik te maken: 

 Geen logo van screencast-o-matic in de export video’s 

 Tot een uur opname (i.p.v. 15 minuten) 

 Edit opties (zoals later video en audio toevoegen, stukken verwijderen) 
 
Log in met: 
E-mail:  XXXXXXX 
Password: XXXXXXX 
 

 
 
Kies voor Create om een opname te maken 

XXXXXXXXXXX 

http://www.screencast-o-matic.com/


 
 
Je hebt de keuze om een nieuwe opname te starten of om verder te gaan met een eerder gemaakte 
opname.  
 
Wanneer je kies voor een nieuwe opname verschijnt er een scherm zoals hieronder. 
 

 
 

1. Met de rode knop start je de opname 
2. De grootte van het venster pas je aan door de witte vierkantjes naar binnen of buiten te slepen 
3. Met ALT-P zet je een opname op pauze 
4. Je kunt dit venster sluiten met het kruisje rechtsonder. 
5. Een gestarte opname beëindig je door voor Done te kiezen. Deze optie verschijnt nadat je 

ALT-P hebt gekozen. 
 
Zie voor een basis uitleg van screencast-o-matic ook de volgende video: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZRUw6JTeu-I  
 
Verder heb je nog de keuze uit onderstaande mogelijkheden. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZRUw6JTeu-I


Audio keuze 
 

1. Voor opnemen met de microfoon 
2. Voor opnemen van de systeem audio (bv bij het 

tonen van een video)* 
 

 
 

Keuze (grootte) opname venster 
 
Er zijn verschillende voorgeprogrammeerde groottes voor 
het opnamescherm.  
 
Het opnamevenster kun je ook wijzigen door met je muis 
de witte vierkantjes naar de gewenste plek te slepen 

 
 

Gebruik webcam 
 
Naast je beeldscherm kun je ook gelijktijdig opnemen met 
je webcam (zie VB hieronder) 
 

 

 

 
 
 
* Mogelijk moet je eerst je 
audio instellingen op de 
computer aanpassen. Dit 
doe je door rechts onderin 
het scherm met je rechtermuisknop op de volumeknop te 
klikken en te kiezen voor Adjust Audio Properties. 
 
Kies voor Advanced (zie afbeelding hiernaast) 
 
Kies vervolgens onder Options voor Properties.  
Vink bij Recording “Stereo Mix” aan.  
Vink vervolgens het Select knopje onder Stereo Mix aan. 
 
Helaas is het niet mogelijk om tijdens de opname de audio 
input te wijzigen. Dit is te ondervangen via de edit opties van 
een PRO-account. 
  



Na de opname 

Na het opnemen kun je verschillende dingen doen met je video: 
 
 
Uploaden naar screencast-o-matic 
 
 
Uploaden naar Youtube 
 
 
Je video exporteren 
 
 
Je video bewerken 

 
 
Je video bewerken 
 

 
 

1. In de preview kun je via de knopjes met het streepje een begin en een eind in de video 
markeren. Deze markering kun je ook aangeven door op het gewenst startmoment voor S te 
kiezen en voor het gewenste eindmoment voor E. Deze sneltoetsen staan ook weergegeven 
onder de preview. 

2. Via Cut out kun je vervolgens het gemarkeerde gedeelte uit de originele video knippen om 
hier mee verder te gaan. Je kunt ook het begin of einddeel selecteren om deze eruit te 
knippen. 

3. Via de optie insert more kun je een nieuwe video maken die je achter de huidige video 
aanplakt. Wanneer je in één video gebruik wilt maken van verschillende soorten audio (dus 
een toelichting via de microfoon en de audio onder een video) dan kun je dat doen via deze 
optie. Op deze manier kun je verschillende videostukken achter elkaar opnemen en aan 
elkaar laten plakken. 

4. Via Add Audio heb je de mogelijkheid om de video en audio los van elkaar op te nemen. Je 
kunt eerst de video opnemen en later de audio toevoegen via deze optie. 



5. In de History zie je welke wijzigingen je hebt aangebracht in de video ten opzichte van het 
origineel en ben je in staat om deze wijzigingen ongedaan te maken. Je kunt wijzigingen 
weggooien door op het rode kruisje erachter te klikken. 

6. Wanneer je klaar bent met de video kies je voor Done editing screencast. 
 
Verdere uitleg van de edit opties kun je bekijken in de volgende video: http://www.screencast-o-
matic.com/watch/c6ir2Kj1N  
 
Je video exporteren 
 

 
 
 

http://www.screencast-o-matic.com/watch/c6ir2Kj1N
http://www.screencast-o-matic.com/watch/c6ir2Kj1N

