
Kennisclips delen 
 

In Scalable Learning & FeedbackFruits 1.0 
Kennisclips in Scalable Learning en FeedbackFruits 1.0 moeten worden ge-embed. Dat houdt 
in dat de video’s niet op het platform zelf geüpload worden, maar gelinkt worden vanaf een 
ander platform naar Scalable Learning of Feedbackfruits 1.0. 

Voor FeedbackFruits 1.0 kun je gebruik maken van YouTube. Voor Scalable Learning kan je 
gebruik maken van YouTube of MyMediasite. Mocht je een video die op MyMediasite staat 
via YouTube willen linken dan moet je deze van MyMediasite downloaden en op je eigen 
YouTube account uploaden. 

Mocht je twijfelen over de beste oplossing voor jouw situatie, neem dan contact op met 
educate-itbalie@uu.nl  

Downloaden kennisclip 

Je kunt je kennisclips downloaden door op het tabblad Edit (in 
Mymediasite) naar Delivery te gaan en daar te Publish to Go aan te vinken. Onder het 
tabblad Summary is nu een download button beschikbaar.  

Door hierop te klikken wordt er een .zip bestand gedownload met verschillende bestanden. 
Met Default.html kun je de gehele presentatie lokaal afspelen in je browser. 
Onder Content vind je de .mp4 bestanden. 

Kennisclip op YouTube zetten 

Om een kennisclip op YouTube te zetten, heb je een Google account nodig. Hoe je dat moet 
aanmaken en hoe je vervolgens video’s kunt uploaden en beheren vind je hier. 

Bij video instellingen kun je dan kiezen voor ‘verbergen’; dan is het niet mogelijk om via 
Google/YouTube de clip te vinden.  

De link naar je afgeschermde video kun je nu opnemen in Scalable learning of Feedbackfruits 
1.0.  

 

Kennisclip van MyMediasite in Scalable Learning gebruiken 

1. Ga naar mediasite.sites.uu.nl, klik op ‘Inloggen MyMediasite’ en log in met je solis-id. 
2. Zorg ervoor dat de video is ingesteld op ‘viewable’. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klik op de video die je wilt gebruiken in Scalable Learning. Klik op ‘Share’ en kopieer de 
link onder ‘Link’.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Vervolgens kun je deze link gebruiken in Scalable Learning bij het toevoegen van een 
video. 

 

 

 

 

5. Wanneer je vervolgens de video bekijkt in de module, zie je een inlogscherm. Je dient 
hier nogmaals in te loggen met je solis-id om de Mediasite opname te kunnen bekijken in 
Scalable Learning.  



LET OP: Lukt dit niet, omdat de pagina blijft laden? Klik dan op ‘preview as student’ en log 
daar in op LectureNet. Vervolgens klik je op ‘Exit student preview’, en kan je de video wel 
bekijken in de edit-stand.  

 

 

 


