Je kunt heel makkelijk een gratis account aanmaken en je video´s uploaden via
www.youtube.com of www.vimeo.com Zet de video op privé en vervolgens plaats je de video-link
in de Besloten groep op de cursuswebsite. https://cursus.supergoedspaansleren.nl

www.youtube.com
1. Maak gratis een account aan
2. Upload een video door op het plaatje van de video bovenaan te klikken
3. Zet bij zichtbaarheid je video op privé
4. Klik op delen, selecteer de link van de video en plaats deze in de Besloten Groep op de
cursuswebsite bij video´s. https://cursus.supergoedspaansleren.nl

www.vimeo.com
Maak een gratis account aan. Join for free kun je op klikken. Deze onderstaande instellingen bij
settings hoef je maar 1x te doen, daarna staat het voor al jouw video´s goed. En hoef je alleen
nog maar je video te uploaden en de link te delen in de Besloten Groep op de Cursuswebsite.

Klik op je account, rechts in de hoek naast upload, en klik dan op SETTINGS

Vervolgens kom je in onderstaande scherm
Deze instellingen doe je slechts éénmaal, daarna staat het voor al je video´s goed.

Bij Where can your videos be embedded. Dat betekent kies waar op welke website jouw video
gezien mag worden. Daar vul je in: https://cursus.supergoedspaansleren.nl

Bij PRIVACY: Only people with the private link. Dus alleen de mensen in jouw besloten groep op
de cursuswebsite die op de privé-link klikken van de video kunnen deze video kijken.
Dan staan alle settings goed voor altijd. En kun je beginnen met het uploaden van je video. Klik
op upload.

Vervolgens hoef je alleen nog jouw video te uploaden. Klik op de desbetreffende blauwe knop
UPLOAD.

En als laatste plaats de link van je video na het uploaden in de Besloten Groep op de
cursuswebsite. https://cursus.supergoedspaansleren.nl

De volgende keer hoef je al het bovenstaande niet meer in te vullen, dan gaat het automatisch.
Dan is het alleen nog maar de video uploaden en de link plaatsen in de groep.
Superleuk dat je dit doet. Mocht je www.vimeo.com niets vinden dan kan het altijd via
www.youtube.com zorg dan ook dat je de video op privé zet.

Lukt dit niet? Laat het mij even weten via info@supergoedspaansleren.nl
Un beso Cintha

