VIDEO BEWERKEN
Laatst bewerkt: 25116

Handleiding voor het zelf bewerken van video's: snel
inkorten en samenvoegen van video's, en toevoegen van
muziek, effecten en titels.

In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van de online videobewerker
van YouTube. Dit programma is gratis en zeer eenvoudig in gebruik. Je
hoeft er niets voor te installeren. Wel registreren bij YouTube.

INKORTEN VAN EEN VIDEO
1. Ga naar YouTube en log in, of maak zonodig een account aan.'
2. Klik op 'Upload rechtsboven om de video te uploaden.
3. Klik op het 'poppetje' ikoon rechtsboven, en kies Creator Studio.
4. Via Bewerken  Informatie en instellingen kun je aanvinken dat de
video privé is. De video is dan niet voor iedereen zichtbaar.
5. Klik bij Tools voor het maken van
video's opVideobewerkingsprogramma.

6. Sleep de video die je wil bewerken naar beneden, in het aangegeven
venster.
7. Aan beide kanten van de video zijn balken te zien, die versleept
kunnen worden. Dit wordt het begin en het einde van de video. In het
grote venster rechtsboven is het resultaat te zien.
8. Staan de balken goed? Klik op Publiceren. Geef een naam op voor
de ingekorte video. Het duurt enige tijd voordat de video verwerkt is,
daarna is hij terug te vinden bij Videobeheer.
9. Via Bewerken  Informatie kun je de video openbaar maken via
YouTube, of downloaden als MP4.

VIDEO'S SAMENVOEGEN
1. Ga naar YouTube en log in, of maak zonodig een account aan.
2. Klik rechtsboven op het pijltje bij het wielicoon, en kiesVideobeheer.
3. Upload de video's die je wil samenvoegen.
4. Via Bewerken  Informatie en instellingen kun je aanvinken dat de
video's privé zijn. Dus niet voor iedereen zichtbaar.
5. Klik bij Tools voor het maken van
video's opVideobewerkingsprogramma.
6. Sleep de video's die je wil samenvoegen naar beneden, in het
aangegeven venster. Zet ze in de juiste volgorde.
7. Klaar? Klik op Publiceren. Geef een naam op voor de video. Het
duurt enige tijd voordat de video verwerkt is, daarna is hij terug te
vinden bij Videobeheer.
8. Via Bewerken  Informatie kun je de video openbaar maken via
YouTube, of downloaden als MP4.

MUZIEK ONDER EEN VIDEO ZETTEN

MUZIEK ONDER EEN VIDEO ZETTEN
1. Ga naar YouTube en log in, of maak zonodig een account aan.
2. Klik rechtsboven op het pijltje bij het wielicoon, en kiesVideobeheer.
3. Upload de video waaraan je muziek wil toevoegen.
4. Via Bewerken  Informatie en instellingen kun je aanvinken dat de
video privé is. Dus niet voor iedereen zichtbaar.
5. Klik bij Tools voor het maken van
video's opVideobewerkingsprogramma.
6. Sleep de video waaraan je muziek wil toevoegen naar beneden, in
het aangegeven venster.
7. Klik op de muzieknoot, boven de video thumbnails.
8. Er opent een bibliotheek met muziek die toegevoegd kan worden aan
de video's.
9. Klik op de Play button bij een bestand om te beluisteren.
10. Klik op de + naast het muziekbestand om toe te voegen.
11. Klik op de Playbutton bij het grote videovenster om het resultaat te
zien.
12. Klaar? Klik op Publiceren. Geef een naam op voor de video. Het
duurt enige tijd voordat de video verwerkt is, daarna is hij terug te
vinden bij Videobeheer.
13. Via Bewerken  Informatie kun je de video openbaar maken via
YouTube, of downloaden als MP4.

EEN TITEL TOEVOEGEN AAN EEN VIDEO
1. Ga naar YouTube en log in, of maak zonodig een account aan.

2. Klik rechtsboven op het pijltje bij het wielicoon, en kiesVideobeheer.
3. Upload de video waaraan je een titel wil toevoegen.
4. Via Bewerken  Informatie en instellingen kun je aanvinken dat de
video privé is. Dus niet voor iedereen zichtbaar.
5. Klik bij Tools voor het maken van
video's opVideobewerkingsprogramma.
6. Klik op de letter a, boven de video thumbnails.
7. Sleep de thumbnail banner naar beneden, in het aangegeven
venster voor video.
8. Typ je titel in bij Title Text.
9. Opslaan.
10. Klik op de camera, boven de video thumbnails.
11. Sleep je video ook naar beneden, naast de titel.
12. Zonodig kun je de titel langer maken door aan het zijbalkje te
trekken.
13. Klaar? Klik op Publiceren. Geef een naam op voor de video. Het
duurt enige tijd voordat de video verwerkt is, daarna is hij terug te
vinden bij Videobeheer.
14. Via Bewerken  Informatie kun je de video openbaar maken via
YouTube, of downloaden als MP4.

BEELDBEWERKING TOEPASSEN
Met de editor van YouTube kan helderheid, contrast, kleur en stabiliteit
worden aangepast.
1. Ga naar YouTube en log in, of maak zonodig een account aan.

2. Klik rechtsboven op het pijltje bij het wielicoon, en kiesVideobeheer.
3. Upload de video die je wil bewerken.
4. Via Bewerken  Informatie en instellingen kun je aanvinken dat de
video privé is. Dus niet voor iedereen zichtbaar.
5. Klik bij Tools voor het maken van
video's opVideobewerkingsprogramma.
6. Sleep de video die je wil bewerken naar beneden, in het aangegeven
venster.
7. Beweeg de cursor over het videobestand. Er verschijnen
verschillende iconen: Pijltje: er opent een venster waarin de video
90° gedraaid kan worden.
Toverstaf: er opent een venster waarin je helderheid, contrast, kleur
en stabiliteit kan aanpassen.
8. Opslaan.
9. Klaar? Klik op Publiceren. Geef een naam op voor de bewerkte
video. Het duurt enige tijd voordat de video verwerkt is, daarna is hij
terug te vinden bij Videobeheer.
10. Via Bewerken  Informatie kun je de video openbaar maken via
YouTube, of downloaden als MP4.

