
 

In de Jonatan Academie maken 
leerlingen en leerkrachten zelf 
educatieve filmpjes met behulp van 
Microsoft PowerPoint. Zowel het maken 
van de filmpjes als deze inzetten in de 
les heeft zijn educatief nut. 
 
In deze handleiding lees je hoe je de Jonatan Academie 
website kan gebruiken en hoe je zelf zo’n filmpje kan 
maken. 
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 Wat is de Jonatan Academie? 

  



Hoe gebruik je de filmpjes op www.jonatan.be/academie 

In de klas 

Als klassikaal herhalingsmoment 

Toon een filmpje als herhaling van wat de leerlingen eerder leerden maar in de komende les 
zullen inoefenen. Laat hen achteraf verwoorden wat er werd uitgelegd of wat de doelstelling is 
van het filmpje. Wat hebben ze er uit geleerd. 

Jonatan Academie filmpjes (na)spelen 

Je kan de Jonatan Academie filmpjes ook laten afspelen zonder geluid en de leerlingen laten 
verwoorden wat er gezegd wordt tijdens het filmpje. Je kan hen ook vragen om het filmpje na 
te spelen en daarvoor het (interactief) klasbord te gebruiken. 

Als hulp bij hoeken- of projectwerk 

Wanneer leerlingen individueel moeten werken op papieren werkblaadjes of via 
computeroefeningen kan een Jonatan Academie filmpje dienen als hulp. Zelf het juiste filmpje 
zoeken op de website is al een goede oefening op zich. 

Jonatan Academie filmpjes maken met Microsoft PowerPoint 

De meest intense manier om met de Jonatan Academie aan de slag te gaan is het laten maken 
van een Jonatan Academie filmpje. Leerlingen werken daarvoor bij voorkeur in groepjes en 
doorlopen het hele leerproces. Dat start bij het kiezen van een onderwerp en op een kladblad 
uitschrijven van een scenario en schema tot het digitaliseren en inspreken van het eigenlijke 
filmpje. Je kan voor de technische uitleg onderstaand stappenplan gebruiken. 
 
Eens leerlingen een filmpje gemaakt hebben zal je zien dat ze dergelijke filmpjes bijna helemaal 
zelfstandig kunnen maken. Het maken van Jonatan Academie filmpje als huiswerk geven is dus 
mogelijk.  

Het belang van uniformiteit bij leerlingen 

Voor onze leerlingen is het heel belangrijk dat wat uitgelegd wordt op school doorheen de hele 
school op een gelijke manier wordt uitgelegd. Kleine verschillen in de afspraken over het 
oplossen van een cijferoefening (bv. waar schrijf ik het te onthouden cijfer) kunnen voor 
verwarring zorgen. Maar ook ingewikkeldere procedures zoals bijvoorbeeld het oplossen van 
hoofdrekenoefeningen met brug worden best op gelijke wijze uitgelegd. De Jonatan Academie 
filmpjes geven de leerkrachten de mogelijkheid om de werkwijze op elkaar af te stemmen.  
 

Het is niet de bedoeling dat filmpjes de leerkracht gaan 
vervangen. Met “domweg” naar een filmpje kijken 
vervang je nooit het leerproces waarbij je eerst werkt met 
concreet werkt met materiaal, dit volgens  overbrengt 
naar papier om er tenslotte een regel uit te formuleren. 
 
Nieuwe leerstof leren is en blijft een interactief proces 
waarbij de dialoog tussen leerkracht en leerling van vitaal 
belang is. Dat kunnen we niet vervangen – dat is ook nooit 
de bedoeling geweest – door een filmpje. 

 
 

Thuis 
Dankzij de Jonatan Academie kunnen de leerlingen hun 
leerkracht meenemen naar huis.  

Als huiswerkhulp of hulp bij het leren van lessen voor 

leerlingen en ouders 

Kinderen die ’s avonds huiswerk moeten maken bij wat ze 
overdag leerden kunnen dankzij de Jonatan Academie nog 
eens herbekijken hoe een bepaalde oefeningen ook 
alweer opgelost moest worden. Ook voor ’t leren van 
lessen kan een voorbeeldfilmpje een handig hulpmiddel 
zijn.  
Ouders die hun kind graag helpen bij het leren van een les 
of maken van huiswerk kunnen op de Jonatan Academie 
terecht voor de uitleg. Op deze manier helpen ze hun kind 
op exact dezelfde wijze als de leerkracht dat zou doen. 

Als huiswerk 

Wanneer je een lessenreeks over een bepaald onderwerp 
plant en het is even geleden dat de daadwerkelijke les 
geweest is dan kan je het kijken naar een filmpje als 
huiswerk opgeven. Zo kan je daar een dag later tijdens het 
begin van je les op terugvallen voor je aan ’t oefenen gaat.  

 

http://www.jonatan.be/academie


  

 
 

 klik op Achtergrondstijlen 
 Selecteer Stijl 4 : zwart 

 

Je mag de bestaande tekstvlakken verwijderen. 
 Klik op de rand van het tekstvlak om het te selecteren. 

(de fijne stippellijn). 

 Druk op de  toets op je toetsenbord 
Delete 



 

Hoe voeg ik tekst toe aan mijn dia? 
 Klik in het lint op het tabblad Start 

 Kies in het onderdeel Vormen voor het Tekstvlak  
 
 Klik kort één keer op de plaats waar je je tekst wil 

hebben. 
 
LET OP! 
Om een wiskundig schema te maken kan het handig zijn 
om verschillende cijfers als losstaande tekstvlakken toe te 
voegen. Hierdoor zal je ze later los van elkaar kunnen 
laten verschijnen. Om dit te doen moet je telkens opnieuw 
op Vormen en vervolgens Tekstvlak klikken. 

 

Hoe pas ik het grootte van mijn tekst 

aan? 
Wanneer je je muispijltje op de rand van het tekstvlak zal 
er een dubbel pijltje verschijnen.  
Als je NU klikt dan selecteer je het tekstvlak 
 
Dit heb je nodig om 

 tekstvlakken te verplaatsen; 

 teksvlakken te verwijderen; 

 om alle tekst in één of meerdere tekstvlak groter 
of kleiner te maken, een kleur te geven, vet te 
zetten 

 tekstvlakken netjes te schikken 

 

Wanneer je je muispijltje dichter bij de eigenlijke tekst 
brengt dan verandert je pijltje in een tekstcursor. 
Als je NU klikt dan zal je de tekst bewerken.  
 
Dit heb je nodig om 

 de inhoud van je tekst aan te passen 

 een gedeelte van de tekst in je tekstvlak groter of 
kleiner te maken, vet te zetten, een kleur te geven 



 

 Klik op de rand van het tekstvlak. 
 Klik in het tabblad Start op het icoontje om tekst te 

vergroten.  
 

 

TIP! Selecteer meerder tekstvlakken tegelijk 

Je kan verschillende tekstvlakken tegelijk bewerken door : 
EERSTE MANIER: 
 

Op je toetsenbord   indrukken en ingedrukt 
houden terwijl je alle tekstvlakken één voor één aanklikt.  

     

TWEEDE MANIER 
 Klik op een lege plaats in je dia en beweeg je muis in 

een ruime boog rond de tekstvlakken die je wil 
selecteren. 

Er zal een blauwe rechthoek verschijnen en alle 
tekstvlakken binnen die blauwe rechthoek zullen 
geselecteerd zijn. 
 

 

Hoe pas ik het lettertype aan? Hoe 

maak ik tekst vet? Hoe verander ik de 

tekstkleur? 
 Kies in het lint voor het tabllad Start 
 Bij lettertype kan je alle eigenschappen van de tekst 

Shift 



bepalen.  

 

Hoe voeg ik vormen zoals pijlen, 

blokjes, cirkels toe aan mijn presentatie? 
 In het tabblad Start klik je op Vormen 
 Klik op de vorm van je keuze 
 Klik en sleep om een vorm te plaatsen en onmiddellijk 

het formaat te bepalen. 
 
TIP! 

Als je de toets ingedrukt houdt terwijl je sleept 
dan maak je een perfect vierkant of een perfecte cirkel. 

 

Hoe verander ik de opvulkleur van mijn 

vorm? 
 Klik de vorm aan die je een andere kleur wil geven 
 In het tabblad Start in het lint klik op het 

verfemmertje in het lint 
 Kies de kleur die je wil. 
 
Je kan er ook voor kiezen om een vorm GEEN vulling te 
geven en enkel een randje te behouden. Kies dan voor 
Geen opvulling 

Shift 



 

 Klik de vorm aan die je een andere kleur wil geven 
 In het tabblad Start in het lint klik op het omtrek-

knopje in het lint 
 Kies de kleur. 
 Kies de dikte  
 Kies de stijl (stippen, streepjes, …)  

 

 

 Voor pijlen kan je ook het begin- en eindpunt bepalen 
en het uiterlijk kiezen. 



 

TIP! Stel een bepaalde stijl in als je voorkeursstijl  

Eens je bepaald hebt welke kleuren, lijndikte en lijnkleur je 
vormen moeten hebben kan je die instellen als je 
standaardstijl. Vanaf dat moment zullen al jouw nieuwe 
vormen automatisch die kleur, lijndikte en lijnkleur 
krijgen. 
 
 Zorg dat de vorm de juiste kleur, lijndikte, … heeft 
 Klik de vorm aan met je rechtermuisknop en kies 

“Instellen als standaardvorm” 
 

 

Hoe kan ik vaak terugkomende vormen 

snel kopiëren? 
Als bepaalde vormen of tekstvlakken vaak voorkomen op 
één dia kan het handig zijn om ze snel te kopiëren. 
 Klik met je linkermuisknop op een vorm en sleep alsof 

je de vorm wil verplaatsen. 

 Zonder de muis te lossen klik je op  op je 
toetsenbord 

 Los nu je muisknop (en ) en je vorm zal 
gekopieerd zijn. 

 

Hoe kan ik vormen netjes schikken 

zodat ze mooi op een rij staan? 
Selecteer de vormen die je wil schikken. Indien je veel 
vormen moet selecteren gebruik je de tip die je eerder las 
over het selecteren van vormen. 

Ctrl 

Ctrl 



 

 In het tabblad Start in het lint klik je op Schikken 
 Klik op Uitlijnen 
 Kies Boven uitlijnen  
Alle bovenkanten van de geselecteerde vormen zullen nu 
op één lijn gezet worden. 

 

Hoe komen alle vormen netjes even ver 

van elkaar te staan? 
 Selecteer de vormen 
 In het tabblad Start in het lint klik je op Schikken  
 Kies in het menu Uitlijnen voor Horizontaal verdelen. 

 

 



 

Hoe spreid ik mijn uitleg over 

verschillende dia’s? 
Soms raakt niet alle informatie op één dia. Dan gebruik je 
meerdere dia’s in je presentatie.  
Je kan hiervoor telkens vertrekken van een lege, nieuwe 
dia. 
 Klik met je rechtermuisknop in de lijst met dia’s op 

een lege plaats  
 Kies Nieuwe Dia 
 
 

 

Hoe kopieer ik een dia zodat ik er delen 

van kan hergebruiken? 
 Klik met je rechtermuisknop in de lijst met dia’s op de 

dia die je wil dupliceren  
 Kies Dia dupliceren 
 
LET OP! Als je meerdere dia’s zal gebruiken moet je bij het 
inspreken van je diavoorstelling extra pauzes moeten 
laten tussen de dia’s. 

 

 

TIPS voor een goed schema 

Hou het eenvoudig! 

Microsoft PowerPoint heeft veel toeters en bellen en je 
kan tal van kleurtjes selecteren. Maar beperk tot wat 
nodig is. 

Gebruik kleuren nuttig 

Als je de kleuren van getallen bijvoorbeeld laat 
terugkomen in de voorstelling dan heeft de kleur een echt 



meerwaarde. 

 

De dia(‘s) animeren 

Hoe doe ik de objecten op mijn dia één 

voor één verschijnen? 
 Klik op de titel om hem te animeren 
 Kies in het lint voor het tabblad Animaties  
 Klik op Animatie toevoegen 
 Kies Verschijnen 
 
OPGELET! 
Als Verschijnen niet in de lijst met animaties staat, kies je 
onderaan voor Meer begineffecten en kiest vervolgens op 
Verschijnen 

 



 

Nu verschijnt er een blokje met een één in aan de hoek 
van de titel. 
 Klik op Deelvenster Animatie om rechts een overzicht 

van de animaties te krijgen. 
 
Klik nu het volgende tekstvlak aan en herhaal de stappen 
om de animatie toe te voegen. 
 

 

 

 

Hoe laat ik meer dan één object tegelijk 

verschijnen? 
Als je meer dan een object tegelijk wil laten verschijnen 
moet je ze allemaal tegelijk selecteren en dán klikken op 
Animatie toevoegen  
In het Animatiedeelvenster krijgen de objecten één 
nummer.  
 



 

Hoe pas (achteraf) ik de volgorde van 

verschijnen aan? 
 Controleer het nummer van verschijnen van het 

object. (Kijk linksboven het object) 
 In het Animatiedeelvenster klik op het object met die 

nummer en klik en sleep het naar de juiste volgorde. 

 

Hoe controleer ik de animatievolgorde? 
 Klik op Diavoorstelling onderaan rechts in het 

Microsoft PowerPoint venster.  
 Klik doorheen alle animaties 
 
LET OP! 
Als je de Diavoorstelling start dan zullen alle objecten die 
je nog niet voorzag van een animatie toch al te zien zijn. 
 

Tips voor goede animaties 

Hou het simpel 

Gebruik enkel Verschijnen en gebruik dus geen speelse 
animaties. Het gaat over de inhoud, niet om de vorm. 
 



 

Begin opnieuw bij foutjes in de volgorde 

Als je fouten gemaakt hebt in de volgorde is dat soms 
moeilijk te corrigeren. Begin dan gewoon opnieuw, dat zal 
minder tijd vragen dan te proberen de foutjes recht te 
zetten. 
 Klik de eerste animatie aan in het Animatievenster  

 Druk op de  toets en klik op de laatste 
animatie in het Animatievenster 

Alle animaties zijn nu geselecteerd en krijgen een 
lichtblauwe rand. 

 Klik op de  toets op je toetsenbord om alle 
animaties te verwijden. 

               

Opnamevoorbereiding 

Hoe sluit ik de micro correct aan? 
Koptelefoons met micro voor computers hebben 2 
uitgangen: een met groene en een met roze lijntjes. Veel 
computers hebben audio-in of –uitgangen met dezelfde 
kleur of met een icoontje dat de functie aanduidt. Stop de 
kabeltjes in de juiste audiopoorten. 
Let op: sommige koptelefoons hebben ook nog een 
volume en micro aan-uitknop op de kabel. Zorg dat die in 
de micro-aan positie staat! 

Delete 

Shift 



 

          

Hoe configureer ik mijn computer zodat 

mijn micro de stem zal opnemen? 

Windows 7 

 Klik met je rechtermuisknop op het luidspreker-
pictogram in de taakbalk onderaan-rechts van je 
scherm. 

 Kies Opnameapparaten 
 Dubbelklik op de Microphone 
 In het tabblad Niveaus kan je het niveau en eventuele 

geluidsversterking instellen.  
 In de andere tabbladen kan je eventueel 

ruisonderdrukking inschakelen. 
 Klik op OK 
 Klik nogmaals op OK 
Je micro is nu geconfigureerd voor gebruik in Microsoft 
Power Point. 
 
 
 

 

Hoe neem ik mijn PowerPoint 

presentatie (voor de eerste keer) op? 
 Klik in het lint op het tabblad Diavoorstelling 
 Kies Diavoorstelling openemen 
 Kies voor Opname starten van begin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 Laat de vinkjes bij Tijdsinstellingen voor dia’s en 

animaties (je spreektempo) en Gesproken tekst en 
laserpointer (wat je vertelt) aangevinkt staan en klik 
op Opname starten 

 
 
 
 Aan het klokje bovenaan links zie je dat je opname 

bezig is. Alles wat je zegt en doet (je kliktempo) 
worden nu opgenomen en bewaard bij de dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Na de laatste dia stopt de opname automatisch en zie 

je een overzicht van je dia’s. 
 
Nu is je opname beëindigd en kan je je eigen voorstelling 

bekijken door op de knop Diavoostelling  onderaan 
je balk te kijken.  
 
Als je microfoon correct geconfigureerd is hoor je jezelf nu 
luid en duidelijk praten en verschijnen alle onderdelen op 
het juiste moment. 
 
 

 Wat doe ik me misspreek of een foutje 

maak? 
Geen probleem! Tel in stilte tot drie en begin na deze 
pauze gewoon opnieuw van op het punt net voor je een 
foutje maakte. Achteraf kan je je foutje wegknippen met 



een videobewerkingsprogramma. 

 

Hoe neem ik mijn voorstelling opnieuw 

op als er té veel foutjes in zitten? 
Kleine foutjes kan je achteraf nog wegknippen met een 
videobewerkingsprogramma. Maar als er te veel fouten in 
zitten start je beter opnieuw. Belangrijk is dat je dan eerst 
je kliktempo en je stem wist op alle dia’s. 
 Klik op Diavoostelling opnemen en vervolgens op 

Wissen.  
 Kies Tijdsinstellingen voor alle dia’s wissen. 
 Klik opnieuw op Diavoostelling opnemen en 

vervolgens op Wissen.  
 Kies Opgenomen gesproken tekst voor alle dia’s 

wissen. 
 Klik op Diavoostelling en kies Opname starten vanaf 

begin… 

 Tips voor goede opnames. 

Laat tijd voor je overgaat naar een nieuwe dia 

Als je té snel overgaat naar een nieuwe dia kunnen er één 
of meerdere woorden wegvallen. Laat dus wat pauze voor 
je naar een nieuwe dia overstapt. 

Spreek langzaam! 

Spreek aan een traag tempo om je filmpje duidelijk te 
maken voor de kijker. Zo ben je ook beter verstaanbaar. 

Geef de micro traag door. 

Als je met meer dan één met een micro werkt die je 
doorgeeft. Zorg dan dat je voldoende pauze laat wanneer 
je de micro doorgeeft. Ook hier is in stilte tot drie tellen 
een goede regel. 
 



 
 

 

Hoe bewaar ik mijn werk? 

Bewaar het Microsoft PowerPoint bestand zodat je het 

later nog kan aanpassen. 

 Klik op het tabblad Bestand in het lint 
 Kies Opslaan of Opslaan als 
 
 
 Navigeer naar de map waar je het bestand wil 

bewaren. 
 Geef het bestand een naam 
 Klik op Opslaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bewaar je project nu ook als een video. 

 Klik op het tabblad Bestand in het lint 
 Kies Opslaan als 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Navigeer naar de map waar je de video wil bewaren. 
 Geef het bestand een naam 
 Kies bij Opslaan als voor Windows Mediavideo 
 Klik op Opslaan 
 
Onderaan je Microsoft PowerPoint scherm zal nu een balk 
verschijnen die toont hoe veel percent van je presentatie 
omgezet is naar een video. 
Dit kan even duren, afhankelijk van de snelheid en kracht 
van je computer en de lengte van je presentatie kan het 
duren van een minuut tot enkele minuten.  

 
 
 

 

 

 


