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In deze handleiding worden de volgende onderwerpen besproken:
1. Het automatisch 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
automatische college registratie. Indien u vooraf kenbaar maakt dat u gebruik wilt maken
van deze dienst, zal automatische 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 graag laten opnemen? Hiervoor neemt u contact op met uw roosteraar. Zij zullen
ervoor zorgen dat het college geroosterd wordt in een zaal waar opgenomen kan worden en dat er een
opname gepland wordt.
Tijdens het opnemen
De camera zal automatisch de docent volgen tijdens de opname. Dit is mogelijk doordat de docent te
onderscheiden is van het publiek. 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
hier geen object voor staat. Daarnaast is er een camera die zoekt naar beweging in een bepaald vlak
vooraan de zaal. Daarom is het van belang dat er niet meerdere personen tegelijk presenteren tijdens
een opname. Mocht dit wel het geval zijn, dan moet de hoofdspreker achter het bureau of de katheder
gaan staan. Het geluid wordt opgenomen via een aparte microfoon die de presentator dient te gebruiken
om de geluidsopname bij het videocollege zeker te stellen. Geluid geproduceerd door de computer kan
ook worden opgenomen. Het wordt afgeraden om een video af te spelen tijdens het college, aangezien
deze niet vloeiend wordt opgenomen.

Controleer alstublieft voor het opnemen van het college of de mute switch uit staat, zodat geluid
wordt opgenomen. Zie bovenstaande afbeelding voor de juiste instelling.

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 kan leiden tot problemen.
Enkel docenten en beheerders met dezelfde 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 onderwijscatalogus Ocasys. Met deze informatie wordt ook de
zogenaamde metadata van de video’s aangemaakt. Hierdoor weet Nestor welke opnames bij uw
cursus horen.
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. Inf ormatie: 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. De
extra functies laat u leeg. Klik op submit.

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. 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 kunnen de filmpjes die weergegeven moeten worden aangevinkt
worden.

3. Veel gestelde vragen en oplossingen
1. Help, mijn video verschijnt niet in Nestor! Wat nu?
Dit kan meerdere redenen hebben. Controleer eerst of in de Nestorcursus een P2Go List of
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. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met Nestorsupport
2. 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.
3. 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.
Voor het opnemen van uw vak kunt u terecht bij uw roosteraar.
4. Wie is de video coördinator/contactpersoon van mijn faculteit?
FEB/FRW
GMW
GGW
LET
AV Services

k.h.drewes@rug.nl
v.de.boer@rug.nl
h.t.van.putten@rug.nl
a.j.m.roosendaal@rug.nl
avservices@rug.nl

FMW
FRG
FMNS
UCG

Indien uw faculteit er niet tussen staat, neem dan contact op met:
videosupport@rug.nl

w.j.deijs@umcg.nl
nestor.rechten@rug.nl
r.moddemijer@rug.nl
alexander.van.den.bos@rug.nl

