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Wat is ZAPTION? 

ZAPTION is een online programma dat toelaat om eigen video’s en video’s van verschillende 

platformen interactief te maken. Interactief maken betekent: 

1. Je kan meerkeuzevragen toevoegen aan de video. 

2. Je kan tekst en afbeeldingen toevoegen aan je video. 

Site 

http://www.zaption.com/ 

Kostprijs 

Basisversie: gratis 

Uitgebreide versie: betalend 

Hoe werkt het? 

Je hebt een login nodig om het programma te gebruiken. 
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Stap 1: een account aanmaken 

 

1 Klik op ‘Get 

started’ 

 
2 Je moet je 

gegevens 

invullen. 

 
3 Vul je gegevens 

in en klik op 

‘Sign up’. 

 
4 Je krijgt eerst 

een tutorial te 

zien. Klik op het 

kruisje om dit 

over te slaan. 

  
 

Stap 2: Je eerste project aanmaken 
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1 Klik op ‘New 

Tour’ 

 
 

NOOT: in Zaption wordt een bewerkte video een ‘Tour’ genoemd. 

 

2 Voeg de video 

toe die je wil 

gebruiken. Dit 

kan een online 

video zijn (van 

bijv. YouTube) 

of een video op 

je lokale 

computer. 

 
3 Geef de url in 

van de video die 

je wil gebruiken. 

Klik op ‘Search’. 
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4 Klik op ‘Add this 

video to Tour’. 

 
5 Je kan nu de 

video 

bewerken. 
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Stap 3: Je video bewerken: vragen invoegen. 

 

1 Je video bewerken. Je hebt drie mogelijkheden om je video te bewerken: 

1. Trim video: je video bijsnijden. Hiermee kan je stukken van 

je video verwijderen die je niet wenst te gebruiken. 

2. Add Tekst Slide: voeg een tekstdia toe aan je video 

3. Add Image Slide: voeg een afbeelding toe aan je video 

4. Add Drawing: de leerling kan een tekening toevoegen aan 

de video. Bijv.: omcirkel waar de hoofdstad ligt van een 

bepaald land. 

5. Open Response: de leerling tikt een antwoord in op een 

vraag die je stelt. 

6. Multiple Choice: de leerling duidt de juiste antwoorden 

aan. 

7. Check Boxes: de leerling duidt de antwoorden aan die hij 

of zij wil. 

8. De andere vraagtypes kan je enkel gebruiken tegen 

betaling. 

 

2 Je video bijsnijden.  

Klik op de knop ‘Trim’. 

 
3 Onderaan de video 

verschijnt een werkbalk 

waar je het fragment 

kan bijknippen. Plaats 

de schuifbalk op de 

juiste plaats. 

Klik daarna op ‘Save’. 
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4 Plaats de cursor op de 

plaats waar je een 

element (een tekst of 

vraag…) wil toevoegen. 

 

 
5 Sleep het element dat je 

wil gebruiken naar deze 

locatie (in dit voorbeeld: 

een tekstelement). 

 
6 Pas de tekst aan. 

 
7 Klik op ‘Element 

Settings’.  

 



 
 

VIVES CAMPUS TIELT: MMB - ZAPTION 7 

 

8 Pas eventueel een 

aantal parameters aan. 

Klik op ‘Done’ als je 

klaar bent. Je kan de 

volgende zaken 

aanpassen: 

1. Position: Waar 

moet de tekst 

verschijnen? 

2. Behavior: Moet 

de video 

stoppen of mag 

hij gewoon 

verder gaan? 

3. Duration: hoe 

lang moet de 

tekst 

verschijnen? 

4. Background: 

Moet de 

achterliggende 

video nog 

zichtbaar zijn? 

 
 

9 Wil je een element 

verwijderen, klik dan op 

de vuilnisbak.  
10 Voor het element 

‘Image slide’ en 

‘Drawing’ ga je op 

dezelfde manier te 

werk. 
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11 Voeg een ‘Multiple 

Choice’ vraag toe.  

Sleep de vraag naar je 

videofragment. 

 
12 Vul de vraag en de 

antwoordmogelijkheden 

in. 

 
13 Klik op het plusteken na 

elk antwoord om aan te 

duiden welk antwoord 

er juist is. Klik op ‘Done’ 

als je klaar bent. 
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14 Klik op ‘Publish’ om je 

video te publiceren. 

 
15 Geef je project een titel 

en klik op ‘Publish’. 

 
16 Klik op ‘Share’ om je 

video te delen.  
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17 Bovenaan vind je de 

rechtstreekse link naar 

je video. 

Deze link bezorg je aan 

je leerlingen.  
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Stap 2: een video aan je leerlingen bezorgen 

 

1 Klik op ‘Get started’ 

 
2 Je moet je gegevens 

invullen.  

 
3 Vul je gegevens in en 

klik op ‘Sign up’. 

 
4 Bezorg de URL aan je 

leerlingen. 

Deze URL kopiëert de 

leerling in de internet 

adresbalk.  

De leerling kan de 

oefening maken. 
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5 Als de leerling klikt op 

‘Start Tour’ begint het 

fragment.  

 
6 Het is belangrijk dat de 

leerling de video tot op 

het einde uitkijkt. Dan 

pas worden alle 

gegevens bijgehouden.  

De leerling kan 

vooruitspoelen. 
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Stap 3: de resultaten van een video bekijken 

 

1 Log in op Zaption.  

 
2 Ga naar het tabblad 

‘Tours’.  

 
3 Ga met de muiscursor 

over je video. Er 

verschijnen twee 

icoontjes: 

- Play 

- Analytics 

Klik op ‘Analytics’. 
 

4 Je krijgt een overzicht 

van de antwoorden. 
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5 Klik op ‘Viewers’ om de 

individuele scores te 

bekijken.  

 
6 Klik op de naam van de 

leerling om de 

individuele feedback te 

zien. 

 
 


