H5P
Course Presentation – een handleiding

Getting started:
STAP 1

Open je Moodle-cursus

STAP 2

Kies ‘activiteit of bron toevoegen’

STAP 3

Selecteer ‘H5P – interactieve inhoud’
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STAP 4

Wat wil je doen? Een bestaande oefening gebruiken of een nieuwe oefening maken?

Optie 1: upload een gedownload .H5P-bestand

Optie 2: maak een nieuw bestand

Welk type oefening wil je maken? Scroll door de opties en kies!

Vraag NOOIT om een update!
Je kan dit niet meer ongedaan maken…
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STAP 5

Geef je bestand een naam

Voor elk bestandstype is er een aparte handleiding beschikbaar en zijn er enkele
voorbeelden die je een idee kunnen geven van wat je er zoal mee kan maken

Dit is ook de naam die in je moodle-cursus verschijnt

STAP 5

Maak je presentatie en kies welke oefeningen je wil integreren

Gebruik deze werkbalken om je presentatie vorm
te geven en oefeningen toe te voegen

Gebruik deze werkbalk om je achtergrond te kiezen,
dia’s toe te voegen, te verwijderen of te ordenen
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WERKBALK ONDER
= voeg dia toe

= kloon dia
§ handig om snel extra oefeningen te maken
o je moet dan niet steeds achtergrond en instellingen opnieuw ingeven

= dia achtergrond
§ sjabloon = voor hele presentatie
o afbeelding
§ foto of afbeelding uit powerpoint
§ via ‘afbeelding toevoegen’
o kleur
§ spreekt voor zich
§ maar meer opties in powerpoint, dus ook hier voorkeur voor
‘afbeelding’
§ deze dia = enkel voor … euh… deze dia
o overschrijft keuze sjabloon
o ook hier keuze tss afbeelding of kleur

= verplaats dia naar links

= verplaats dia naar rechts

= verwijder dia

WERKBALK BOVEN (1)
= voeg tekst toe
§ beter rechtstreeks in Powerpoint: meer variatie kleuren en fonts
§ wel nuttig
þ Tonen als knop
Ø voor semantiseringen, instructies, tips…

þ

= voeg een link toe
§ bruikbaar om door te verwijzen naar extra oefeningen (remediëring,
verdieping, …)
Ø zowel naar andere H5P’s, Moodle leerpaden of externe websites
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= voeg een afbeelding toe
§ toepassingen
Ø niet als afbeelding an sich – beter in powerpoint en toevoegen als
achtergrond
Ø wel als þ tonen als knop
o om te semantiseren
o theorie bij een oefening
o instructie bij een oefening
o tekst bij vragen

= voeg een vorm toe
§ te mijden – crappy quality
= voeg video toe
§ rechtstreeks uploaden of via een link (bv youtube)
§ opties
þ laat video-player alle beschikbare ruimte gebruiken
o toon controle-knoppen
o autoplay
o loop

= ga naar dia
§ weinig nut?

= voeg audio toe
§ rechtstreeks uploaden of via een link (Google Drive)
§ opties
o modus
Ø minimalistisch (= start)
Ø volledig (meer controls – langere teksten / doorspoelen)
Ø onzichtbaar (evaluaties – verlengde trajecten)
• in combinatie met þ activeer automatisch afspelen
þ past in de wrapper
Ø player vergroten
o activeer autobediening
o activeer automatisch afspelen
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WERKBALK BOVEN (2)
= vul in
§ eenvoudige invuloefeningen (verba, econteksten,…)
§ ook bruikbaar voor open vragen
Ø enkel met duidelijke instructies (vb. Antwoord met en zin)
Ø enkel wanneer het aantal mogelijke juiste antwoorden beperkt is

= meerkeuzevraag met één correct antwoord mogelijk
§ meerdere vragen per dia mogelijk
§ maximum 4 antwoordopties
§ bij oefeningen maken: eerste antwoord = juist
§ antwoorden verschijnen automatisch in random volgorde
§ ‘tekstueel’ werkt sneller dan ‘standaard’

6

= meerkeuzevraag met meerdere correcte antwoorden mogelijk
§ slechts één vraag mogelijk
Ø single choice question dus gebruiksvriendelijker
Ø enkel gebruiken wanneer
• er meer dan één juist antwoord is
• je meer dan 4 antwoordopties wil geven
§ je moet zelf aanduiden welke antwoorden correct zijn
§ antwoorden verschijnen niet automatisch in willekeurige volgorde
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= juist/fout-vraag
§ slechts één vraag per oefening – ook hier geldt dus: beter de single choice set
gebruiken
§ enkel interessant wanneer je feedback wil geven bij het juiste en of foute
antwoord
§ keuze juist/fout of waar/onwaar via ‘tekst overschrijven en vertalingen’

= drag and drop
§ om nieuwe woordenschat aan te brengen of in te slijpen
§ ook tal van andere toepassingen denkbaar
§ maar: niet zo eenvoudig om te maken – wel wat stappen nodig
STAP 1

Geef de oefening een titel
Kies het tabblad ‘instellingen’

Upload de achtergrond die je wil
gebruiken voor je sleepoefening

STAP 2

8

Vink dit uit. Zo kan je het hele scherm gebruiken voor de sleepoefening

STAP 3

Kies het tabblad ‘opgave’

Klik op eerst op dit icoontje
Bepaal dan de ‘neerzetgebieden’
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Geef het neerzetgebied een naam

Bepaal of er meer dan één element
naar een gebied gesleept mag worden

STAP 4
Kies ‘tekst’ of ‘afbeelding’ om de te slepen elementen toe te voegen
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Geef de afbeelding een naam

Selecteer waar de afbeelding naartoe gesleept kan worden.
Meestal ‘selecteer alles’, maar dat moet niet

STAP 5

Klik opnieuw op elk neerzetgebied
en vink de juiste antwoorden aan!

= welke informatie is correct?
§ voegt niets toe – kan via single choice

= meer opties
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WERKBALK RECHTS
= tekst slepen
§ bruikbaar om woordenschat in te oefenen of bij eenvoudige lees- en
luisteroefeningen
§ te slepen tekst kan
Ø onder de oefening staan (smal)
Ø rechts van de oefening staan (breed)
o weinig mogelijkheden om de exacte plaats te bepalen – oogt
vaak minder mooi
o alternatief: sleepoefening in drag and drop maken

= duid woorden aan
§ bruikbaar om grammaticaal inzicht in te oefenen
§ ook om leesstrategieën in te slijpen?

= draaikaarten
§ met tekst
Ø je kan afbeeldingen of audio toevoegen
Ø je kan ook tips meegeven
Ø voordeel: zeer efficiënt
Ø nadeel: geen controle, want niet registreerbaar
• met controle = flashcards, maar niet opgenomen in Course
presentation + slechts één juist antwoord mogelijk
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§

2 opties
Ø normaal
• al de kaarten in (al dan niet willekeurige) volgorde

Ø herhaling
• csn kunnen zelf aangeven of ze de vraag juist of fout hebben
beantwoord
• fout beantwoorde vragen komen terug

= doorlopende tekst
§ handige tool om langere teksten over verschillende dia’s uit te smeren zonder
veel knippen en plakken
= tekst die als word-bestand geëxporteerd kan worden
§ exporteren nutteloos m.i.
§ rest van de mogelijkheden kunnen beter via ‘vul in’

= tabel
§ meer opties via powerpoint

= interactieve video
§ mogelijkheden nog te exploreren
Ø onderwerp voor een volgende onderwijsdag

= voer voor ornithologen

13

STAP 6

Bepaal welke instellingen, taal en terminologie je wil gebruiken voor de hele
presentatie

Kies hier de standaardtaal

Je kan ook per oefening de
gebruikte termen aanpassen
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