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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Geachte collega’s,

Op de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen hebben we een kort fi lmpje gemaakt voor de aankomende eer-

stejaarsstudenten. Ik heb het fi lmpje op het eigen YouTubekanaal van de Faculteit gezet, maar het is natuurlijk ook 

belangrijk dat het op onze eigen website wordt getoond. Ik kon zo gauw niet vinden hoe ik dat moet doen; kunnen 

jullie me helpen?

Met vriendelijke groet

Harry Kammenga, portalcoördinator

Beste heer Kammenga,

In onze Kennisbank staat precies beschreven hoe u een fi lmpje op de website kunt zetten:

1. Nieuw > Media Object toevoegen; 2. Tekst invoeren in de kop en de samenvatting; 3. Via het plus-menu: Voeg toe 

aan media object > Voeg versies toe aan media object; 4. Je krijgt dan een schermpje met de titel Kies Element Type, 

daar kies je Meertalige URL; 5. Zoek het fi lmpje van youtube op en kopieer alles wat er in het vakje embed/inslui-

ten staat naar een teksteditor zoals notepad. In dit geval is het fi lmpje van de pagina http://www.youtube.com/

watch?v=2pK0BQ9CUHk&feature=fvst als voorbeeld gebruikt, je krijgt dan als resultaat:  <object width=“425” 

height=“344”><param name=“movie” value=“http://www.youtube.com/v/2pK0BQ9CUHk&hl=nl_NL&fs=1& ”></

param><param name= “allowFullScreen” value=“true”></param><param name=“allowscriptaccess” value=“always”> 

</param><embed src=“http://www.youtube.com/v/2pK0BQ9CUHk&hl=nl_NL&fs=1&” type=“application/x-

shockwave-fl ash” allowscriptaccess=“always” allowfullscreen=“true” width=“425” height=“344”></embed></object>  

De URL die in deze code staat (vetgedrukt) hebben we nodig om straks in te vullen. Dit is een andere URL dan de link 

naar de youtubepagina met het fi lmpje. De bovenstaande URL betreft een unieke link naar het fi lmpje zelf. Je vindt de 

URL die je nodig hebt dus tussen haakjes op een tweetal plekken bij value en src; 6. Vul in xopus in de vakjes in: Label: 

De titel die je er boven wilt hebben (meertalig); Meertalige URL: http://www.youtube.com/v/2pK0BQ9CUHk&hl=nl_

NL&fs=1& (zie de url uit embed/insluiten) Breedte: 425, Hoogte: 344; 7. Vervolgens weer naar het plus menu: Voeg 

toe aan Media Object > Voeg Eigenschappen toe aan media object; 8. Selecteer bij Kies Element Type: Flash; 9. Zet de 

cursor in het vakje achter ‘ID’; 10. Weer naar het plus menu: Voeg toe aan fl ash > Voeg parameters toe aan fl ash; 11. 

Vul in de parameter achter ‘Naam:’ ‘wmode’ in en achter ‘Waarde:’ ‘transparent’; 12. Zet de cursor in het vakje ach-

ter Naam of Waarde en ga weer naar het plusmenu, waar je kiest voor: Voeg toe aan parameters > Voeg parameter 

toe aan parameters.; 13. Vul in als Naam ‘movie’ en als Waarde de url van het fi lmpje http://www.youtube.com/

v/2pK0BQ9CUHk&hl=nl_NL&fs=1& (zie de url uit embed/insluiten); 14. Selecteer nu opnieuw het vakje achter ‘ID’ en 

verwijder deze door te klikken op het kruisje en te kiezen voor Verwijder id; 15. Nu rest alleen de bestandsnaam naar 

gelang aan te passen en het bestand op te slaan en te sluiten.

Met vriendelijke groet, Oeds Kleistra, websupport

Beste Oeds,

Hartelijk dank! Duidelijk zo.

Harry

E-mailverkeer


