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Handleiding MyMediasite 
1. INLEIDING 
MyMediasite is het videoplatform waarmee HvA-studenten en -docenten zelf opgenomen video’s kunnen 
bewerken, delen en downloaden in een voor digitaal portfolio geschikt format. De video’s worden opgeslagen op en 
gepubliceerd via dezelfde servers als HvA Webcolleges. 

2. MYMEDIASITE OMGEVING 
• Ga naar hva.nl/mijnvideo. 
• Log in met je HvA-ID. 

3. VIDEO UPLOADEN VANAF JE COMPUTER 

• Klik op Add Media.  
 

• Klik op I want to upload a file from my computer 
• Klik Browse Files om een bestand te selecteren om  

te uploaden. 
 
 
 
 
 
 
 

• Voer je titel en eventueel omschrijving van 
je video in. 

• Selecteer de folder waarin je de video wil 
publiceren, deze staat standaard op Drafts. 

• Selecteer het videobestand vanaf je 
computer  

• Klik Create Presentation. 
• Je video wordt nu geüpload.  
• MyMediasite werkt met bijna alle 

videoformaten, alle geüploade bestanden 
worden op de server omgezet naar mp4 
met H264 codec, zie Hoofdstuk 3.1, dit is 
ook het videoformaat die het snelst 
omgezet wordt waardoor het bewerken en delen sneller gaat.  
 

3.1  VIDEOFORMATEN 
Voor een snelle upload en verwerking van je video bestand raden wij aan om je video bestand op je computer om 
te zetten naar het formaat wat op onze server gebruikt wordt.   
 

 Dit zijn de beste instellingen: mp4 met H264 15fps en 1,5 MBps 
 
Hiervoor kun je een videobewerkingsprogramma zoals Windows Movie Maker of Adobe Premiere Elements 
gebruiken. Als je geen videobewerkingsprogramma hebt dan kan je ook een gratis applicatie gebruiken zoals 
Handbrake, deze is hier te downloaden: https://handbrake.fr 

3.2 JE VIDEO IS GEUPLOAD 
Je video staat nu op de webcollege-server en moet daar nog verwerkt worden.  Dit kan enige tijd duren als het 
druk is op de server, je krijgt een e-mail bevestiging wanneer je video klaar is om te bewerken of te delen. 
Als de verwerking klaar is, kan hij bekeken en gedeeld worden 

https://hva.nl/mijnvideo
https://handbrake.fr/


 

Dienst Webcolleges HvA   
© 2019, Hogeschool van Amsterdam 
20 november 2019 – Versie 2.0 

2 

Handleiding MyMediasite 

4. VIDEO PUBLICEREN 

4.1 SECURITY / WIE KAN MIJN VIDEO ZIEN? 
Om de Security aan te passen gebruik je de schijf aan de in het rechter menu onder 
“Who Can View?”  
• De standaard securityinstellingen is dat iedereen met een HvA-ID de door jou 

gedeelde link kunnen bekijken nadat ze ingelogd zijn. Dit is de optie “My 
Organization” 

• Wil je je video delen met mensen zonder een HvA-ID? Selecteer dan de bovenste 
optie “Everyone”  

• Wil je zelf bepalen wie je video mag zien? Selecteer dan “Only Shared Users” 
en vul vervolgens e-mailadressen van mensen waar je je presentatie mee wil 
delen, dit doe je via de groene knop “Share Presentation”  

Jouw film kan, onafhankelijk van je keuze, niet gevonden worden in de catalogus of met zoeken. Alleen als de 
URL wordt gegeven kan de opname worden bekeken. 

 

4.2 VIDEO DELEN 
Alleen als jij de URL deelt. Kunnen anderen de opname bekijken:  Klik rechtsonder op de groene button Share. 

 

 
 

Er zijn drie mogelijkheden:  
1. Kopieer de Link en verspreid deze in mail of een andere omgeving  
2. Plak de HTML code uit de regel Embed in een html-pagina (check of dit in de 

verschillende browsers goed werkt)  
In Brightspace kan je bijvoorbeeld Insert Stuff>Enter Embed Code gebruiken:  

3. Verstuur per e-mail een uitnodiging om de clip te bekijken. De standaardtekst kan 
worden aangepast.  
Let op delen via de ingebouwde Email optie werkt alleen van een HvA email naar 
een HvA email adres. 

5. VIDEOBESTAND DOWNLOADEN 
• Klik op Edit details en ga naar het tabblad Delivery 
• Vink Vodcast aan en selecteer DOO Video Download  
• Je download wordt nu voorbereid: je video wordt omgezet naar een downloadbaar mp4 bestand 
• Wanneer je video klaar is klik je rechtsonder op de optie Download to Computer. 
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