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In deze handleiding worden de volgende onderwerpen besproken: 

1. Het opnemen van videocolleges 

2. Het publiceren van opgenomen videocolleges 

3. Veel gestelde vragen en oplossingen 

Sinds 1 september 2014 is een aantal collegezalen uitgerust met apparatuur voor college 

registratie. Indien u vooraf kenbaar maakt dat u gebruik wilt maken van deze dienst, zal 

registratie verder voor u worden geregeld.  

U houdt via Nestor altijd de mogelijkheid om colleges wel of niet te publiceren. 

1. Het opnemen van videocolleges 
Wilt u uw college laten opnemen? In de volgende zalen is dit mogelijk: 

Duisenberggebouw 
5412-0028 
5412-0031 
5412-0040 
  
Duisenberg Paviljoen 
5433-0005 
  
Bernoulliborg 
5161-0151 
  
Kapteynborg 
5419.0015 

Aletta Jacobs hal 
5263-0005 
 
Academiegebouw 
1112-0254 (Van der Leeuwzaal) 
1112-0260 (Zernikezaal) 
1112-0347 (Offerhaus) 
1112-0351 (Geertsema) 
  
Oude rechtbank 
1124-0253 
  
Harmonie 
1314-0026 (“Onder de bogen”) 

Muntinggebouw 
2212-0161 
(Kouwerzaal) 
  
UMCG 
3214-0063 
3219-0061 
  

University College 
4345-0121 

 

U kunt een opname inplannen via de video coördinator van uw faculteit (zie onderwerp 3.8). 

Tijdens het opnemen 

De camera zal automatisch de docent volgen tijdens de opname. Hierbij zijn twee dingen van belang. Ten 

eerste is er een sensor die ziet of er iemand achter de katheder of het bureau staat. Daarom is het voor 

de video opname belangrijk dat de ruimte achter het katheder of bureau vrij is. Daarnaast is er een 

camera die zoekt naar beweging in een bepaald vlak vooraan de zaal. Als er meerdere personen tegelijk 

presenteren tijdens een opname, raden we aan dat de hoofdspreker achter het bureau of de katheder 

gaat staan.  

Video’s die tijdens college worden afgespeeld worden niet vloeiend opgenomen. Als u de webpagina 

(URL) van de video opneemt in uw Powerpoint, kunnen studenten die het college terugkijken deze in 

goede kwaliteit terugzien.  

Geluid 

Het geluid wordt opgenomen via een aparte microfoon die opgehaald kan worden bij de receptie van het 

gebouw waarin u college geeft. Geluid geproduceerd door de computer wordt ook opgenomen.  

 



2. Het publiceren van videocolleges 

 
Nadat een college is geregistreerd middels automatische opname kan dit via Nestor worden 

ontsloten aan studenten in de betreffende cursus. Gebruik hiervoor Firefox of Chrome, Internet 

Explorer geeft problemen. 

Alleen docenten (en beheerders met docent-rechten) kunnen de opgenomen videocolleges in  een 

Nestorcursus publiceren. Er zijn twee manieren om videocolleges toe te voegen aan een cursus. De 

optie P2Go List maakt alle video’s beschikbaar die opgenomen zijn of gaan worden. Met de optie 

P2Go Item kan een enkele opname die bij de cursus hoort geselecteerd worden . 

Opnames worden gekoppeld aan cursussen op basis van de cursuscode en informatie afkomstig uit 

het roosterprogramma Syllabus en Ocasys.  

Een automatische lijst van opnames met de P2Go list 

De P2Go List geeft alle opnames weer die met de cursus worden geassocieerd, ook voor alle 

toekomstige colleges van de cursus. Het is dus niet mogelijk om een bepaald college bewust niet te 

laten zien met deze optie. Op de volgende manier kan eenvoudig een list toegevoegd worden. 

1) Ga op het plusje links in de hoek staan en kies voor Content Area. 

   
2) Vul de gewenste naam in van het nieuwe tabje/kopje bijvoorbeeld: “videocolleges” 

en klik op submit:  

 
3) Hierdoor wordt er een nieuw tabje aangemaakt, men kan er ook voor kiezen om de 

videocolleges onder te brengen bij een reeds bestaand tabje. Ga naar het nieuwe 

tabje/kopje, klik er op en ga naar “Build Content”, kies P2Go List: 

  



4) Create Media List komt nu in beeld. Vul in: 1. Informatie: Titel (verplicht) kies 

bijvoorbeeld “Hoorcolleges” (dit zien studenten en hieronder komen alle 

toekomstige colleges ook te staan). 2. Optional Files kunt u leeg laten. 3. Media 

Selection (verplicht) kies hier bij Repository: “Lecture recordings of this course and 

this year”. De extra functies laat u leeg. Klik op submit.  

 
 

Opmerking: wanneer u opnames uit eerdere  jaren wilt gebruiken kiest u de 

repository “Lecture recordings of this course and all years”. Mogelijk wilt u dan 

specifieke opnames  selecteren: kies dan voor P2Go Item (zie hieronder). 

5) Klik op de titel van het zojuist aangemaakte item, indien er opnames beschikbaar zijn 

die voldoen aan de vereiste gegevens dan zullen deze nu zichtbaar zijn. 

Een enkele opname toevoegen met een P2Go Item 

Met deze optie is het mogelijk om zelf aan te geven welke 

videocolleges wel en welke niet weergegeven moeten worden. In 

wezen verloopt het aanmaken op dezelfde manier als het 

aanmaken van een list. U kiest onder het menu item “Build 

content” nu voor P2Go item.  

Alleen moet nu worden gezocht naar video’s. Dit kan door na het 

selecteren van de repository op het blauwe vergrootglas te 

drukken, waarna een lijst van video’s verschijnt. Hier vinkt u het 

filmpje dat weergegeven moeten worden aan. Herhaal deze 

stappen voor iedere opname die u wilt plaatsen. 

 

 



 

 

 

 

3. Veel gestelde vragen en oplossingen 
 

1. Loopt de opname?  

Op het controlekastje voorin de 

collegezaal is te zien of een opname 

loopt of niet. Op bijgaande foto is de 

opname gestopt.  

 

2. Help, mijn video verschijnt niet in 

Nestor! Wat nu? 

Dit kan meerdere redenen hebben. Controleer eerst of in de Nestorcursus een P2Go List of 

P2Go Item is aangemaakt. Als dit niet het geval is dient u een List of Item aan te maken. Zie 

hiervoor “Het publiceren van videocolleges”. Indien er al wel een list of item is aangemaakt 

kan het zijn dat uw video niet de juiste gegevens bevat waardoor hij voor u nog niet 

beschikbaar is. U kunt contact opnemen met Nestorsupport (nestorsupport@rug.nl).  

 

3. Hoe plaats ik maar een aantal video’s in Nestor in plaats van alle opnames? 

Hiervoor kunt u een P2Go Item selecteren in plaats van een P2Go List. Zie hiervoor 

Hoofdstuk 2.  

 

4. Hoe verwijder ik een video of laat ik een vak opnemen? 

De regels hiervoor verschillen per faculteit, voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de videocontactpersoon van uw faculteit. 

 

5. Wat zijn de juridische gevolgen en randvoorwaarden bij van het opnemen van colleges?  

Het opnemen en verspreiden van colleges roept veel vragen op. Naar aanleiding hiervan is 

een FaQ lijst opgesteld over zeggenschap rondom het opnemen en verspreiden van colleges 

(http://www.rug.nl/e-learning/) 

 

6. Ik wil niet dat mijn colleges opgenomen worden, wat moet ik doen?  

In de meeste faculteiten worden alleen op verzoek van de docent colleges opgenomen (een 

“opt-in” regeling) . Sommige opleidingen kiezen ervoor om alle colleges op te nemen, als u 

hieraan niet mee wilt doen, kunt u contact opnemen met de video 

coördinator/contactpersoon van uw faculteit. Let wel: het opnemen van colleges wil niet 

zeggen dat deze ook geplaatst worden op Nestor.  

mailto:nestorsupport@rug.nl
http://www.rug.nl/e-learning/mogelijkheden/academische-fase/juridische-randvoorwaarden/faq


 

7. De camera in de collegezaal volgt mij, en maakt hinderlijk geluid, kan deze uit?  

Vanwege de opstarttijd van het systeem voor collegeopnamen kan dit helaas niet worden 

uitgeschakeld. Of deze camera u opneemt kunt u zien op het display van de opname 

apparatuur (zie punt 1) 

 

8. Wie is de video coördinator/contactpersoon van mijn faculteit? 

 

 
FEB  video.feb@rug.nl   FMW  w.j.deijs@umcg.nl 

FRG  nestor.rechten@rug.nl   FRW  video.frw@rug.nl   

FMNS  r.moddemijer@rug.nl   GMW  v.de.boer@rug.nl 

GGW  h.t.van.putten@rug.nl    LET       a.j.m.rosendaal@rug.nl  

UCG  alexander.van.den.bos@rug.nl 

 

AV Services       avdienst.harmonie@rug.nl 
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