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YouTube Video toevoegen

Een item kan als bron een video van YouTube gebruiken.

Het toevoegen van YouTube-filmpjes gaat aan de hand van de optie Insluiten (de knop
).
Wanneer u een film op de site van YouTube opzoekt, wordt onder het filmpje informatie gegeven over
hoe het filmpje is te delen. We raden aan altijd een grote bron vraag te gebruiken voor het insluiten van
YouTube-filmpjes. Daarnaast is het vaak nodig om de layout van de vraag aan te passen, zodat er genoeg
ruimte is om de film weer te geven.
[URL film ophalen]
•
•
•
•
•

Ga in de browser naar www.youtube.nl
Zoek een filmpje dat gebruikt kan worden bij de vraag.
Open het filmpje
Klik op Delen
Klik op Insluiten

Figuur: Opties bij YouTube
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•

Klik op MEER WEERGEVEN.
Wijzig hier het videoformaat in maximaal 550 pixels breed zodat dit goed in het grote bron
vak past.

Figuur: Code ophalen vanaf YouTube.
•
•
•

Selecteer vervolgens de tekst onder Insluiten. Dit begint met <iframe…
Klik op de geselecteerde tekst met de rechtermuisknop.
Kies Kopiëren

[Invoegen in Quayn, in een grote bron]
•
•
•
•

Ga naar Quayn
Kies voor Maak item (Voor verdere uitleg van het maken van een item >> Zie de handleiding
‘Maak item’.)
Kies een vraagtype en maak de keuze voor Grote bron.
Klik in het vak van de Grote bron op de T van tekst.

Figuur: De pijl is voor het invoegen van een bron, de T voor tekstvak.
•

Klik in het tekstvak van de Grote bron.
De uitgebreide werkbalk verschijnt in beeld.
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•

Kies voor Voeg embedded code in op de werkbalk. Er opent een pop-up scherm

Figuur: Het symbool voor embedded code in de werkbalk.
•
•
•

Klik in het lege witte vak met de rechtermuisknop.
Kies voor Plakken
Klik op OK

Figuur: Embedded code
Het filmpje staat nu in de bron.
Als de film niet goed zichtbaar is, kies voor het tabblad Layout en kies een andere opmaak.

Figuur: Het filmpje staat in de bron
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[Invoegen in een vraag/stamvak]
•
•
•
•

Ga naar Quayn
Kies voor Maak item (Voor verdere uitleg van het maken van een item >> Zie handleiding Maak
item.)
Klik in het vak Vraag(stam). De werkbalk verandert.
Kies voor Voeg embedded code in, er opent een pop-up scherm

Figuur: Het symbool voor embedded code in de werkbalk.
•
•
•

Klik in het vak met de rechtermuisknop.
Kies voor Plakken
Klik op OK

Figuur: Embedded code
Het filmpje staat nu in de vraag. Als deze niet goed zichtbaar is, kies voor het tabblad Layout en kies een
andere opmaak.

Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.wordpress.com en quayn.wordpress.com!

Verantwoording: © Uitgeverij De Rode Planeet. Niets uit dit document mag worden gebruikt buiten de
instelling. Kopiëren binnen deze instelling is toegestaan. Onder geen beding
mag dit document gebruikt worden voor commerciële scholing van derden.
Hiervoor dient een aparte licentie aangevraagd te worden.
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