Opname online les Teams & Stream
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Verzorg je een online les mbv Teams dan is het ook mogelijk deze op te nemen zodat
studenten deze laten nog eens terug kunnen kijken. De rechten van de opnames die vanaf 1
april 2020 zijn opgenomen staan standaard op ‘private’. Wil je deze aanpassen dan dien je
de machtigingen aan te passen.
Zie onderstaand stappenplan:

Opname in Teams


Ga met je muis over het beeldscherm als je de vergadering hebt geopend



Klik op de … (drie puntjes) en het volgende scherm opent

1



klik op opname starten



De volgende melding komt in beeld. Hou rekening met de privacywetgeving. Gezicht
is een persoonskenmerk en valt daarom onder de privacyrichtlijnen. Meer informatie
in het bericht op digitaledidactiek.zuyd.nl over privacy en online onderwijs.



Als de online les is afgelopen selecteer je via dezelfde 3 puntjes ‘opname stoppen’



En wordt nog een bevestiging gevraagd
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De opname wordt opgeslagen in Stream en als deze is verwerkt (dit kan enige tijd
duren) aan de vergaderchat toegevoegd.



Als de opname is verwerkt ontvangt degene die de opname is gestart een e-mail



Je ziet in de vergaderchat de tumbnail met de video:

Meer informatie over opnemen in Teams op de helppagina van Microsoft.


Vervolgens kan je deze video publiceren, bekijken, bewerken of delen. Dit kan via
Microsoft Stream.

Blokkeren opnames door deelnemers
In sommige gevallen is het handig om te voorkomen dat alle deelnemers in een online les
microfoons kunnen dempen of presentaties kunnen bedienen. Dit kan je voorkomen door de
vergaderopties van een geplande bijeenkomst in je agenda van Teams of Outlook aan te
passen. Dit werkt niet bij de optie ‘nu vergaderen’.
In de Teams agenda zie je bovenin ‘vergaderopties’

In de Outlookagenda zie je in uitnodiging ‘opties voor vergadering’
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In de browser opent de webversie met de vergaderopties van de les/afspraak.

‘Wie kan presenteren’ staat standaard op ‘iedereen’. Dat betekent dat iedereen die
deelneemt het scherm kan delen of een opname kan starten. Je kunt die wijzigen naar bv
‘specifieke personen’ (iemand die deelneemt) of ‘alleen ik‘ (de organisator).


klik na wijzigingen op ‘opslaan’

Je kunt ook deze video-instructie bekijken.

Stream
Stream is een soort YouTube kanaal van Microsoft, ook vergelijkbaar met het videoplatform
van Zuyd, Mediasite.
Stream openen
Hiervoor zijn een drietal opties:
1. via de link in je e-mail van Microsoft Stream
2. Via de … drie puntjes in de vergaderchat

dan opent het scherm en klik je op de optie ‘openen in Microsoft Stream’
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3. je gaat naar portal.office.com je logt eventueel nog in met je Zuydaccount en dan
opent:

Het is mogelijk dat ‘Stream’ nog niet tussen jouw app-weergave van Office 365 staat, klik
dan op ‘alle apps’ en selecteer ‘Stream’.

Via de optie ‘detecteren’ vind je alle video’s waar je toegang tot hebt.
Meer informatie over Stream op de helppagina van Microsoft.

Machtigingen aanpassen van een opname
Misschien wil je niet dat iedereen deze opname ziet, dan heb je als eigenaar van de opname
de mogelijkheid de machtigingen aan te passen.
Onder de video staan de details over de opname

Klik wederom op de … drie puntjes en zie volgende opties
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Klik op videodetails bewerken en je kunt de machtigingen bewerken. Vergeet niet op
‘toepassen’ te klikken.

Onderstaande video-instructie van Annet Smith van Nova College toont dit ook

Een andere manier om je machtigingen / rechten aan te passen is:
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Opname delen in Moodle
Delen van een link
Een URL delen, kan op 2 manieren in Moodle:
1. als Moodle-bron
2. via de teksteditor
Zie de Basiscursus Moodle voor medewerkers voor de instructie.
Gebruik uit Stream hiervoor de koppeling bij ‘delen’.

Embedden
Een visueel mooiere optie is een video embed op te nemen in je Moodle cursus. In de
Basiscursus Moodle voor medewerkers staat beschreven hoe je dat kunt doen. De embed
code vind je in Stream via ‘insluiten’. Kopieer de invoegcodes.
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