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Inleiding
Doel van dit document
Dit document is bedoeld als een soort handleiding of als cursusmateriaal voor die mensen die
de workshop ‘Podcasting en Nieuwe Media als Educatief Hulpmiddel’ hebben gevolgd op de 17
de ICT-praktijkdag in de Hogeschool Gent.
De workshop zelf is onderverdeeld in 2 onderdelen. In het eerste deel proberen we de situatie
even te schetsen. We bekijken even waarom die zaken interessant zijn als hulpmiddel in het
onderwijs, wat de voordelen zijn, hoe we ze kunnen gebruiken en wat je ermee kan doen.
In het tweede deel van de Workshop bekijken we even hoe dat in de praktijk werkt. We gaan
even na wat de benodigdheden zijn, nemen zelf een audio podcast op, publiceren die op een
website en nemen ook even een kijkje hoe we die podcast nu eigenlijk kunnen beluisteren.
De praktijk voorbeelden zijn uitgewerkt op basis van Macintosh computers. De reden hiervoor
is dat op die toestellen gewoon standaard reeds alles voorhanden is qua software en hardware
om een audio podcast op te nemen en te bewerken. Eventuele schermafbeeldingen zijn dus
van een Apple Computer en van software die op een Apple Computer loopt. Indien mogelijk
heb ik ook geprobeerd om een alternatief op het Windows platform aan te halen tijdens de
workshop.

Feedback
Dit document is zeker niet sluitend. Het is best mogelijk dat er andere manieren zijn om
hetzelfde doel te bereiken, maar het zou toch een mooie start moeten zijn voor iedereen die
geïnteresseerd is en het eventueel ook zelf eens wil proberen.
Hebt u echter opmerkingen, suggesties over verdere vragen, dan kan u altijd met ons contact
opnemen. U vind alle nodige informatie in de footer op iedere pagina van dit document.
Hebt u interesse om het eens in klasverband uit te proberen ? Neem dan ook gerust even
vrijblijvend contact met ons op.

Licentie
Dit document en de Slides van de workshop zijn beschikbaar onder de Creative Commons
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie. Dat betekent dat de
gebruiker het werk mag kopiëren, verspreiden, doorgeven en aanpassen mits de gebruiker de
naamsvermelding van de originele maker of licentiegever in acht neemt, hij het werk niet voor
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commerciele doeleinden gebrikt en hij aangepaste versies van het werk onder dezelfde licentie
verspreid.
Voor meer informatie over de rechten en plichten verbonden met deze licentie, kijk ook even op
deze website.
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Een Podcast ? Waar heb je het over ?
Inleiding
Er zijn een aantal sectoren waar Podcasting een handig hulpmiddel kan zijn, maar als er een
sector is waar Podcasting een mooi alternatief kan vormen, dan is het wel het onderwijs. Het is
immers zo dat meer en meer scholen in het buitenland (vooral de VS) de Podcasting
technologie omarmen en gebruiken als een manier om lessen en lesmateriaal te delen met hun
studenten en zelfs de hele wereld.
Im het theoretische gedeelte gaan we dan ook even na wat de voordelen zijn van deze
technologie, welke soorten Podcasts er kunnen gemaakt worden en waarvoor ze dan nuttig
kunnen zijn.

Wat is nu eigenlijk een Podcast ?
Filmpje : Podcasting in Plain English : http://vimeo.com/926896 (3 min)
Kort samengevat is een podcast niks meer dan een manier om bestanden te verspreiden via
het internet via een abonnement (al dan niet gratis) op een zogenaamde RSS Feed. De
bestanden zelf kunnen van allerhande formaten zijn. Je hebt niet noodzakelijk een iPod of
aanverwante nodig om een Podcast te bekijken of te beluisteren.
De bestanden zelf kunnen van allerhande formaten zijn, waaronder Audio bestanden, Video
bestanden, Word documenten, Powerpoint presentaties, PDF documenten en nog veel meer.
De persoon die de podcast maakt, publiceert een nieuwe aflevering op het internet. Hierdoor
wordt er een onderdeel of een item toegevoegd aan de RSS feed, met daarin een verwijzing
naar de locatie waar het media bestand te vinden is.
Wanneer ik dus, als consument van een podcast, de RSS feed vernieuw met een stukje
software, dan zal die software merken dat er eventueel een nieuwe aflevering beschikbaar is, en
het bijhorende media bestand downloaden, zodat ik het kan beluisteren op mijn computer,
synchroniseren naar mijn iPod, ...
Je kan een podcast dus vergelijken met een abonnement op een krant of een tijdschrift.

Waarom is een Podcast interessant ?
Laten we er geen doekjes om winden, de meeste van onze jongeren hebben wel ergens een
iPod of MP3 speler, velen hebben ook toegang tot een computer en een groot aantal ook tot
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het internet. Het gaat zelfs zo snel dat een aantal mensen nu al het internet in hun broekzak
heeft door middel van een smart phone.
Zou het niet mooi zijn mocht je :

•

de toestellen, die onze jongeren dagelijks gebruiken, kunnen inschakelen voor educatieve
doeleinden ?

•

op een of andere manier uw lesmateriaal in elektronisch formaat tot bij de
geïnteresseerde studenten kan krijgen ?

•

audio bestanden met de juiste uitspraak van een aantal woorden kunnen verspreiden
onder de leerlingen van uw Franse les ?

•

cursisten kunnen bereiken die fysisch niet aanwezig zijn in het leslokaal

•

in staat zijn om uw leerlingen een herhaling van uw les te laten beluisteren waar en
wanneer ze dat willen ?

•

...

Wel, dat is een greep uit de mogelijkheden die je door middel van Podcasting ter beschikking
hebt.
Ik heb ooit iemand horen zeggen ‘If you want to teach us, you will have to learn how to reach us’,
en hoe kan je jongeren beter bereiken dan via hun GSM, iPod, MP3 Speler, computer, Gaming
Console, ...

Wat zijn de voordelen van een Podcast
Mobiel
Podcasts kunnen gedownload worden naar een computer en zelfs op een MP3 Speler, iPod,
iPhone en andere toestellen gezet worden. Zelfs de PSP en de Zune van microsoft hebben de
nodige hardware aan boord om zowel audio als video podcasts af te spelen. Met de iPad is er
ondertussen nog toestel bijgekomen dat bijzonder geschikt is voor onder andere het lezen van
cursusmateriaal en het bekijken van video podcasts.
Door al die draagbare toestellen ben je dus in staat om bijna overal een podcast te beluisteren
of te bekijken. Veel toestellen hebben ondertussen ook een verbinding met het internet,
waardoor je de afleveringen van een podcast rechtstreeks op het toestel kan downloaden en
consumeren.
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Een educatieve podcast bekijken of beluisteren kan dus niet alleen thuis vanuit de luie zetel,
maar ook op de bus, de trein, bij de dokter in de wachtzaal, ... Ik hoef daarom niet per se in de
school of in het opleidingslokaal te zitten.

Kortom je kan overal leren !
Niet tijdsgebonden
Nog een ander voordeel van een podcast is dat ik niet verplicht ben om van 9 uur ‘s morgens
tot 12 uur ‘s middags vrij te houden. Ik kan immers een podcast consumeren wanneer ik dat
wens of wanneer ik er tijd voor heb.
Voor een aantal mensen kan dat een enorm voordeel zijn. Ik persoonlijk was ‘s nachts altijd
beter geconcentreerd dan overdag. Jammergenoeg waren er niet echt cursussen ‘s nachts.
Had ik toen echter een herhaling van de cursus in audio formaat ter beschikking, dan kon ik die
perfect ‘s nachts opnieuw beluisteren.
Misschien zijn er nog mensen die de tijd nog weten dat we met z’n allen in de wagen een
taalcursus op cassette bandjes hadden om zo in de wagen nog snel iets bij te leren.
Wel, nu kan je op eenzelfde manier de tijd in de file wat verzachten met een taal cursus in audio
formaat die je als podcast hebt gedownload op je MP3 speler ! De MP3 speler kan je gerust
ook meenemen en verdergaan met de cursus tijdens de middagpauze, of terwijl je staat te
wachten op de trein.

Kortom je kan leren wanneer je wil !
Leren op uw eigen tempo
De combinatie van het mobiele en het niet gebonden zijn aan een bepaald tijdstip zorgt er dan
voor dat je inderdaad niet op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats moet zijn. Die
voordelen komen uitermate van pas bij educatieve podcasts. Het laat je immers toe om te
leren waar en wanneer je wil, en dus op uw eigen tempo te studeren waneer het je wast.

Kortom je kan leren op je eigen tempo !
Een podcast als educatief hulpmiddel werkt !
Een tijdje terug was er een studie waarbij studenten van een cursus werden onderverdeeld in 2
groepen. Beide groepen kregen dezelfde cursus. De ene groep kreeg les op een gewone
manier, maar de tweede groep kreeg de les ook mee in de vorm van een audio podcast.
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Het resultaat was natuurlijk afhankelijk van de mate waarin de cursisten notities namen tijdens
de les, maar algemeen gezien scoorde de groep met de podcast gemiddeld 10” hoger dan de
groep zonder de podcast.
Wens je hier meer over te weten ? Bekijk dan gerust even het rapport : iTunes University and
the classroom: Can podcasts replace Professors? (Dani McKinney*, JenniferL. Dyck, EliseS.
Luber) : http://www.fredonia.edu/department/psychology/pdf/CAE1263.pdf

Waar kan je een Educatieve Podcast nu voor gebruiken ?
Er zijn natuurlijk verschillende toepassingen mogelijk, en ik zal proberen een aantal voorbeelden
te schetsen. De voorbeelden zijn echter opgesplitst in 2 groepen. Het was niet zo eenvoudig
om een juiste benaming te vinden voor de groepen, dus heb ik ze voorlopig de passieve
benadering en de actieve benadering genaamd.

De eerder Passieve benadering
Dit is eigenlijk de meest voorkomende vorm en omvat de groep van podcasts waarbij de
lesgever het materiaal maakt en ter beschikking stelt van de cursisten. Het is voor de cursisten
dan ook een eerder passieve vorm, want de inhoud wordt bepaald door de lesgever.
Een aantal mogelijkheden hier zijn :

•

Audio opnames van een cursus die in de vorm van een podcast beschikbaar gesteld
wordt aan de cursisten.

•

Video opnames van een cursus die in de vorm van een podcast beschikbaar gesteld
wordt aan de cursisten.

•

Slides van een presentatie kunnen ook in de podcast verschijnen

•

Bijkomend lesmateriaal kan in de vorm van PDF bestanden toegevoegd worden in de
Podcast. Het is echter niet beperkt tot PDF bestanden, alle vormen van bestanden
kunnen toegevoegd worden in een Podcast.

•

Ook bijkomende oefenblaadjes en andere zaken kunnen in de Podcast feed toegevoegd
worden.

Dit is een ideale vorm voor de cursist om op een later tijdstip een les in te halen, om als
herhaling te dienen bij het studeren, ...
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De Actieve Benadering
Het is echter bijzonder interessant om eventueel ook de cursisten, leerlingen te betrekken in het
volledige proces. Laat hen eventueel de inhoud van een podcast verzorgen. Het is immers een
ideale manier om uw leerlingen actief te laten meewerken aan hun eigen opleiding. Wees
immers niet bang om eventueel de leerlingen hun fantasie te laten gebruiken, je staat soms
immers versteld van hun initiatieven.
Een aantal mogelijkheden hier zijn :

•

Laat eventueel leerlingen of cursisten helpen bij opnames

•

Laat hen een audio fragment of video fragment in elkaar knutselen in plaats van een
spreekbeurt

•

Eventueel in groepjes laten werken rond een thema of project en zo de cursisten de
inhoud laten maken voor een aflevering van een podcast

•

Interviews met leerkrachten, mede leerlingen, ...

•

Verslagen van schoolreizen inclusief video en foto materiaal

•

Research & Create

Op die manier zijn leerlingen en cursisten ook actief bezig met de nieuwe technologieën, leren
ze podcasting en nieuwe media gebruiken voor een aantal zaken. Wie weet zit er iemand in de
klas die met nog betere ideeën of voorstellen voor de boeg komt.

Enkele vragen ter voorbereiding
Voor we effectief van start kunnen gaan met de eerste opnames, kunnen we best eerst een
aantal zaken inplannen of vastleggen. Aan de hand van een aantal vragen kunnen we bepalen
welk type podcast we zullen maken, en aan de hand daarvan weten we ook wat ons te doen
staat. Een aantal van die vragen zijn :

•

Wie wordt het doelpubliek ? Een podcast voor leerlingen uit het lager onderwijs is immers
anders dan een podcast voor studenten aan de universiteit.

•

Welke onderwerpen gaan we aansnijden in de podcast ? Bij een podcast over wiskunde is
immers de kans veel groter dat je ook visueel materiaal nodig hebt, daar waar je bij een
podcast Frans eventueel enkel audio nodig hebt.

•

Wat is het doel van de Podcast ? Wat wil je bereiken met de podcast ? Is die louter
informatief, wens je dat het publiek iets bijleert, of is het enkel nieuws ...
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•

Hoe lang duurt iedere aflevering en met welke frequentie zal je opnemen ? Handig om bv.
op voorhand te weten dat je wekelijks een microfoon nodig hebt of dat je misschien een
zaaltje nodig hebt voor de opname...

Welk Type podcast zullen we maken
Er zijn een aantal types of soorten podcasts mogelijk. Ieder type heeft zijn eigen
mogelijkheden en eventueel beperkingen. Het is dus ook interessant om een aantal
mogelijkheden op te sommen zodat we ook hieruit een keuze kunnen maken.

Audio Podcast
Een audio podcast is natuurlijk de eenvoudigste vorm. Deze podcast bevat enkel audio
bestanden, en kan dus afgespeeld worden op een brede waaier van toestellen, waaronder
computers (Mac, PC, Linux, ...), MP3 spelers, Mobiele Telefoons, Spelconsoles, ...
Deze vorm is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor taal cursussen, analoog aan de oude taal
cassettes die we allemaal wel kennen. Je kan jezelf bv. abonneren op een podcasts voor een
aantal talen, en waneer de laatste aflevering werd gedownload kan je die synchroniseren met de
nodige toestellen. Je hoeft dus niet voor de computer te zitten om deze te beluisteren, even
op je favoriete MP3 speler plaatsen en je kan ze zelfs beluisteren tijdens het joggen.
De benodigdheden zijn hier eigenlijk beperkt. Je hebt in eerste instantie een microfoon nodig,
software om eventueel de opname te bewerken, en ruimte op een server om het media
bestand beschikbaar te stellen voor uw doelpubliek.

Enhanced Podcast
Een enhanced podcast is lichtjes verschillend van een audio podcast. Bij een enhanced
podcast kan je eventueel nog foto’s toevoegen. en deze worden dan weergegeven in bv. het
Artwork venster wanneer de audio podcast afspeelt. Je bent echter niet beperkt tot foto’s want
je kan immers ook links naar websites toevoegen en ook hoofdstuk markeringen.
Dit kan bv. een ideale manier zijn om een les of cursus samen met de bijhorende slides in een
enhanced podcast aflevering te gieten. Het nadeel is natuurlijk dat je al heel wat beperkter
bent wat betreft de toestellen die de enhanced podcasts ondersteunen. Alle Apple iPod’s en
varianten spelen deze Enhanced Podcasts zonder problemen af, maar dat is niet altijd zo bij
andere MP3 spelers.
Qua benodigdheden blijft het gelijk aan de audio podcast, maar je hebt nu natuurlijk niet meer
genoeg aan een gewone audio editor om bv. die foto's’ en links toe te voegen. Je hebt nu al
een stukje software nodig waarmee je de enhanced podcast kan maken.
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Video Podcast
Een podcast is natuurlijk niet beperkt tot de zogenaamde Audio Podcasts, en bij bepaalde
onderwerpen is een visuele aanpak zelfs aangeraden. Bij een cursus fotografie bv. is het nogal
moeilijk om uit te leggen hoe je een zogenaamd ‘3 point lighting’ systeem opzet. Zoiets kan je
immers beter laten zien. Hoe leg je bv. zaken zoals bepaalde architecturen, of andere visuele
zaken uit door enkel en alleen gebruik te maken van audio ?
Een video podcast komt echter opnieuw met een aantal beperkingen. Deze keer hebben we
niet alleen nood aan hard- en software voor het opnemen en bewerken van geluid, maar
hebben we ook nood aan een camera en software voor het bewerken van het Video Materiaal.
De bestanden die we aanmaken zijn tevens ook veel groter en vergen dus meer ruimte en
bandbreedte op de server.
Voor een video podcast het je niet alleen meer en duurder materiaal nodig, maar je zal er ook
veel meer tijd in stoppen. Daarnaast heb je al een toestel nodig met een beeldscherm om een
video podcast af te spelen.

Screencast
Een Screencast is eigenlijk een specifiek type van Video Podcast en wordt heel vaak gebruikt
om een gebruiker uit te leggen hoe hij met een bepaald software pakket moet werken. Bij een
screencast wordt immers een opname gemaakt van een computer scherm, en deze wordt
gecombineerd met de stem van de lesgever die stap voor stap uitlegt wat hij aan het doen is
op het scherm.
In vergelijking met de meer traditionele computer gebaseerde manier van lesgeven, is een
screencast een ideale aanvulling en in bepaalde gevallen zelfs een kost effectieve vervanging.
Net zoals bij de traditionele Video Podcast, vergt een Screencast meer tijd en ook bijkomende
software voor video opnames van het beeldscherm. Deze kost is echter eenmalig, en je hoeft
voor een cursus iMovie bv. niet met 8 personen in 1 zaal te zitten op een bepaald tijdstip. Met
een screencast kan je immers de cursus volgen waar en wanneer je dat zelf wil. Een Screencast
vormt dan ook een uitstekend en goedkoper alternatief voor de standaard Software Cursus.
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Hoe kan je nu zelf een (audio) Podcast
maken ?
Inleiding
Nu we een idee hebben van wat een podcast juist is en hoe we die kunnen gebruiken, wordt het
hoog tijd dat we ook even bekijken hoe we zelf een podcast kunnen maken. In dit onderdeel
staan we dan ook even wat we allemaal nodig hebben om een podcast op te nemen, hoe we de
opnames kunnen bewerken, hoe we onze podcast online kunnen plaatsen, hoe mensen er zich
op kunnen abonneren, ...
De workshop op zich is specifiek gericht op het gebruik van Apple Computers en software voor
Apple Computers. Waar nodig worden ook eventuele alternatieven voor Windows gebruikers
vermeld, maar de eventuele schermafbeeldingen in dit document zijn gemaakt op basis van
Mac Software.

Hoe maak je zelf een podcast ?
Het proces bestaat uit een aantal stappen die je zal doorlopen bij het maken van een
zogenaamde aflevering van uw podcast. Naarmate je meer en meer afleveringen maakt zal je
zien dat een aantal van die stappen eenvoudiger worden. Kort samengevat zal je steeds een
aantal van de volgende stappen doorlopen :

•

Een audio opname maken en eventueel bewerken.

•

De audio opname omzetten naar een kleiner / compacter formaat dat eenvoudig over het
internet verspreid kan worden en kan afgespeeld worden op zogenaamde MP3 spelers.

•

Een speciaal type tekst bestand aanpassen met de omschrijving van de aflevering. Dit is
de zogenaamde Podcast of RSS feed.

•

Alles uploaden naar het internet of uw interne server.

Zo eenvoudig is het, en je zal zien dat in de meest eenvoudige opstelling zelfs een aantal van
die stappen volledig automatisch gebeuren.

Wat heb je nodig om een Podcast te maken ?
In ons geval gaan we ons vooral concentreren op het maken van een audio podcast. Voor het
maken van andere types van podcasts heb je eventueel bijkomend materiaal nodig. De reden
waarom er bij deze workshop werd gekozen voor Apple (Macintosh) computers, is omdat deze
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standaard (out of the box) de nodige hardware en software aan boord hebben om audio
opnames te maken en te bewerken. Natuurlijk kan je altijd opteren voor betere alternatieven,
maar met de standaard configuratie kan je alles al eens uitproberen.
De basis uitrusting van een podcaster bestaat uit :

•

Een microfoon : De meeste Mac computers zijn ondertussen voorzien van een
ingebouwde microfoon. Gebruik je een Windows computer, dan is de kans ook groot dat
er een microfoon aanwezig is. Heb je geen interne microfoon dan is er meestal wel een
ingang voorzien voor een microfoon, of een USB aansluiting waar je een USB microfoon
kan op aansluiten.

•

Opname Software : De Mac komt standaard met Garageband, en dat is nu net wat we
nodig hebben. Met Garageband kan je immers audio opnames maken, ze bewerken en
ze omzetten naar een MP3 formaat. Voor zij die werken met een Windows computer is er
een Open Source (gratis) toepassing met gelijkaardige functionaliteit namelijk Audacity.

•

Een Blog of Weblog is niet noodzakelijk, maar wel aan te raden. Wij zullen gebruik maken
van Wordpress voor onze Blog. Er zijn ook andere mogelijkheden, maar Wordpress is
gratis en toch eenvoudig te installeren / op te zetten.

•

Een koptelefoon is mooi meegenomen. Ook hier is het geen must, maar het is handig en
mooi meegenomen.

Natuurlijk kan je in die zaken zo ver gaan als je zelf wenst.
Bij de keuze van de microfoon bv. kan je opteren voor de interne microfoon. Het nadeel hiervan
is dat deze vaak allerhande randgeluiden oppikt, en in bepaalde gevallen zelfs het geluid van
een ventilator in je computer registreert. De microfoon zit vaak ook ingebouwd waardoor het
iets moeilijker is om de juiste positie t.o.v. de microfoon aan te namen. Een beter alternatief in
dat geval is een externe microfoon.
Ga je echter voor een meer professionele opnamen, dan kan je ook een professionele
microfoon overwegen. Het kan best zijn dat je ook meerdere microfoons tegelijk wenst ... Let
wel dat je in veel gevallen dan ook een Audio Interface nodig hebt waarmee je de microfoon
kan aansluiten op de computer. En natuurlijk is er ook professionele software voor het maken
van Audio opnames. Al deze zaken zijn echter niet noodzakelijk

Nog voor je op de Record knop drukt
Het is soms ook hand dat je op voorhand een kort script maakt. Dat hoeft niet uitgebreid te
zijn, maar een aantal sleutelwoorden kunnen helpen. Het script zorgt ervoor dat je weet waar je
het over zal hebben en kan als bron dienen voor de latere show-notes.
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Persoonlijk raad ik altijd aan om een kleine test opname uit te voeren van een paar minuutjes.
Het is immers zonde van de tijd als je na een echte opname merkt dat iemand instellingen
heeft gewijzigd waardoor het geluid van de microfoon niet werd opgenomen. Mijn goeie raad is
dus : voer altijd een korte test opname uit vooraleer je begint met de effectieve opname.
Nog een handige truc is om een ‘Podcast’ categorie aan te maken op uw Wordpress Blog. Zo
kan je alle posts met Podcast Afleveringen onderbrengen in de Podcast categorie. Op die
manier hoef je immers zelf geen Podcast RSS feed aan te maken, ja kan de RSS Feed
gebruiken die Wordpress voor u genereert !
Nu we alles hebben uitgetest. zijn we klaar om te starten met de opname.

De audio opname maken in Garageband
Het voordeel van Garageband is dat het standaard bij iedere nieuwe Mac meegeleverd wordt,
en eigenlijk alle basis componenten bevat voor het opnemen van een Audio Podcast. Je kan er
zelfs een Enhanced Podcast mee maken. Maar voor we daar verder op in gaan kunnen we best
Garageband opstarten.

Een Podcast Project aanmaken
De eerste maal kan het even duren voor Garageband opgestart is, maar na een poosje wordt je
verwelkomt met het volgende scherm. Mocht dat niet het geval zijn, kies dan Archief -> Nieuw
in heet menu.
Vanuit onderstaand scherm kies je Podcast om een nieuwe Podcast aan te maken.

Kies de optie Podcast
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Garageband zal nu de nodige voorbereidingen treffen, je hoeft er enkel nog voor te zorgen dat
je de Podcast aflevering een naam geeft. De andere zaken op het scherm zijn voor een
Podcast niet zo belangrijk :

Geef uw opname een naam
Als alles goed verlopen is, ben je ondertussen in het hoofdscherm van Garageband terecht
gekomen, en dat ziet er als volgt uit :
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De voorkeursinstellingen controleren
Vooraleer we nu effectief opnemen, is het interessant om ook even de voorkeuren van
Garageband te bekijken. Voor zij die werken met een externe microfoon is het immers
belangrijk dat de juiste Audio invoer geselecteerd wordt. Kies dus in het menu Garageband ->
Voorkeuren en selecteer de tab Audio / MIDI.

De Audio/Midi voorkeursinstellingen
Hier zie je twee belangrijke zaken, namelijk Audio-invoer en Audio-uitvoer. Staat hier
Systeeminstellingen, dan worden de standaard waarden dus uit de systeem instellingen
gebruikt.
Uit de Audio-invoer lijst kan je hier alsnog uw externe USB Microfoon selecteren, of zelfs een
eventuele Audio Interface waar uw microfoon aan hangt. Voor de Audio-uitvoer kan je hier
kiezen waar het geluid op zal afgespeeld worden.
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Sporen in Garageband
Wanneer dat allemaal in orde is, mag je het voorkeur scherm sluiten. Zo komen we terug op
het hoofdscherm van Garageband. Hier zien we dat Garageband voor ons 4 sporen heeft
aangemaakt.

Sporen in Garageband
Selecteer nu het spoor dat u wenst te gebruiken voor de nieuwe opname. Je kan hier dus
kiezen tussen het spoor voor de mannelijke stem en het spoor voor de vrouwelijke stem.
Selecteer het spoor waar je wenst op te nemen door het desbetreffende spoor aan te klikken

Selecteer het juiste spoor voor de opname

De Opname starten en stoppen
Je ziet nu duidelijk dat er een rood bolletje verschijnt onder de naam van het spoor. Het rode
bolletje betekent dat het spoor gebruikt zal worden voor een opname. We zijn er dus volledig
klaar voor en kunnen nu op de Opname knop klikken onderaan het scherm.
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De Opname knop
Spreek nu gerust iets in, en uw stem wordt opgenomen. Je kan de opname stoppen door
opnieuw op de opname knop te klikken, en met eenzelfde actie start je de opname terug.

Tijdens de opname ziet u het nieuwe segment verschijnen in de tijdbalk.
Terwijl u opneemt, houdt u de niveau meters van het spoor in het oog om er zeker van te zijn
dat invoer voor het spoor binnenkomt en dat het invoerniveau niet zo hoog is dat het maximale
volumeniveau wordt overschreden (oversturing). Als de rode stippen naast de niveau meters
tijdens de opnamen oplichten, verlaagt u het invoersignaal en start u de opname opnieuw.
Wanneer u klaar bent met spelen, klikt u op de afspeel knop om de opname te stoppen.
Beschik je over meerdere microfoons en wens je opnames te maken op meerder sporen dan
kan dat ook, maar je zal er dan moeten voor zorgen dat de instellingen van ieder spoor gebruik
maken van een andere invoerbron.

Enkele Opname Tips

•

Lees niet te veel tekst af van papier, het komt immers minder spontaan over.

•

Kom dicht genoeg bij de microfoon, maar raak de microfoon niet aan met uw lippen
(ongeveer een vuist lengte van de microfoon is goed)

•

Gebruik een zogenaamde plop-filter om een aantal geluiden weg te filteren

•

Probeer ‘eeeuu...’ te vermijden, las beter een stilte in. Een stilte is immers eenvoudig uit
de audio te knippen, terwijl een ‘eeeuuhh..’ heel wat moeilijker weg te halen is.

•

Maak je een foutje ? Geen paniek, haal eens diep adem, laat een paar seconden stilte en
begin opnieuw.

•

Afhankelijk van het doel van de opname, wens je soms zo weinig mogelijk rand geluiden
in de opname, plaats de microfoon dan niet te dicht bij ventilatoren en andere toestellen
die geluid maken.

•

Bewaar alles op geregelde tijdstippen. Beter 5 minuten van een opname kwijt dan 50
minuten.
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De audio opname bewerken in Garageband
De Spoor Editor gebruiken om Audio te bewerken
Soms gebeurt het wel eens dat je een foutje hebt gemaakt tijdens de opname, of zelfs dat je
een lange stilte hebt ingelast, en die wens je uit te halen. Wel, dat kan door gebruik te maken
van de Spooreditor. Selecteer het spoor dat je wenst te bewerken en klik op de Spooreditor
knop onderaan het scherm.

Met deze knop Toon of Verberg je de Spooreditor
Is deze knop niet actief, dan heb je waarschijnlijk geen spoor geselecteerd. Selecteer het spoor
dus vooraleer je op de knop klikt, en dan verschijnt de spoor editor :

De Spooreditor
In de Spooreditor verschijnt nu een zogenaamde Waveform, wat eigenlijk een grafische
voorstelling is van het geluid. In mijn voorbeeld zien we duidelijk dat er een korte stilte is voor
de opname en een redelijk lange stilte op het einde van de opname. Dat kunnen we zien aan
de waveform die constant bij de 0 blijft, wat een stilte betekent.
Met Garageband kunnen we nu die stiltes weg knippen, of zelfs een deeltje van de opname
wegknippen indien gewenst. Beweeg de cursor over de waveform en je zal zien dat er een
kruisje verschijnt. Klik nu ergens in de waveform en houd de muisknop ingedrukt terwijl je de
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muist verplaatst. Op die manier maak je een selectie of markeer je een deel van de waveform.
Heb je alles geselecteerd wat je nodig hebt, dan kan je de rechter muisknop los laten.

Een deel van de opname selecteren
Nu je een deel hebt geselecteerd, kan je er een aantal opdrachten mee uitvoeren. Je kan bv.
de selectie beluisteren doop op de play knop of de spatiebalk te drukken. Je kan de selectie
ook wissen door op de delete knop te drukken. Je kan de selectie eventueel verplaatsen.

Geluidseffecten en Jingles toevoegen
Garageband bevat een groot aantal loops, geluidseffecten en jingles die gebruikt kunnen
worden in up podcast afleveringen. Alle geluiden zijn terug te vinden in de loop browser.
Rechts onderaan het scherm bevind zich een knop waarmee je de loop browser kan tonen of
verbergen.

Met deze knop Toon of Verberg je de Loop Browser
Het rechter gedeelte laat nu de loop browser zien. Alles is hier onderverdeeld in drie grote
delen :
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De Loop browser is onderverdeel in 3 categorieën

•

Jingles: Volledige muziek die u als achtergrond, intro of outro kan gebruiken.

•

Stingers:Kortere stukjes muziek of geluiden die u kan gebruiken o; bv. een overgaan
tussen de verschillende hoofdstukken van uw podcast aan te duiden.

•

Geluidseffecten:Allerhande geluidseffecten

Selecteer bv. de categorie Jingles en kies iets uit de subcategorie en onderaan verschijnt dan
een lijst met loops die voldoen aan uw selectie criteria. Je kan nu op de naam van een loop
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klikken om even te luisteren. Wanneer je het gepaste geluid hebt gevonden kan je het
verslepen en op het Jingle spoor gooien.
Door de ingebouwde ducking zal Garageband ervoor zorgen dat het volume van het Jingle
spoor automatisch lager gezet wordt wanneer het geluid op een van de Podcast sporen begint.
Je kan ook altijd opgeven welke sporen er voorrang hebben op de andere sporen aan de hand
van de pijltjes vooraan het spoor.

De Ducking Controls
In ons voorbeeld zien we gele pijltjes die omhoog wijzen bij de Voice sporen en een blauw pijltje
omlaag bij het Jingle spoor. Dat betekent dus dat de Voice sporen voorrang krijgen op de
Jingle sporen, met andere woorden het volume van de jingles zal lager worden waneer de audio
op de andere sporen begint.

De audio opname exporteren uit Garageband
De podcast informatie invullen
Vooraleer we onze opname nu uit Garageband halen, is het belangrijk dat we ook even nagaan
of alle informatie m.b.t. onze podcast aflevering correct werd ingevuld.
Al deze informatie is terug te vinden op het Podcast spoor. Selecteer dus even het podcast
spoor en klik op de Spoor Info knop rechts onderaan het venster.

Met deze knop Toont of Verbergt u de Spoor Info
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In het paneel rechts van het venster zien we nu alle informatie m.b.t. onze podcast aflevering.

Informatie m.b.t. de Podcast Aflevering
Het gaat hier over een aantal basis zaken zoals de Titel, de Artiest / Componist een
beoordeling voor ouderlijk toezicht en een korte omschrijving. Het is altijd aangeraden om deze
zaken zo correct en volledig mogelijk in te vullen. Deze informatie zal namelijk in het bestand
terug te vinden eens we alles geëxporteerd hebben (in de zogenaamde ID3 tags).

Hoe krijgen we nu onze opname uit Garageband ?
Tot nu toe zijn we constant bezig geweest met de zogenaamde ruwe audio bestanden. Die
bestanden zijn van top kwaliteit, maar ook ongelofelijk groot en dus niet interessant om op een
website te plaatsen. We zoeken dus een manier om deze bestanden te comprimeren en toch
zo weinig mogelijk aan kwaliteit in te boeten.
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Er zijn een aantal manieren om het bestand nu te delen, maar wij willen een MP3 bestand
aanmaken en dat bestand later dan naar onze website uploaden. Dat kan via het Deel ->
Exporteer Podcast naar Schijf ... menu item

De opties m.b.t. het exporteren naar Schijf
Er verschijnt een dialoog kader waar u nog een aantal zaken kan aanpassen. De keuze voor het
comprimeren naar AAC of MP3 ligt meestal voor de hand. MP3 is compatibel met alle spelers,
inclusief gewone MP3 spelers, daar waar het AAC bestand iets minder compatibel is met niet
Apple toestellen. AAC daarentegen ondersteunt de Enhanced Podcasts waarmee u ook
hoofdstuk markeringen, afbeeldingen en Links in het Podcastsppor kan plaatsen.
De audio instellingen hebben betrekking tot de kwaliteit van de audio. Hoe beter de kwaliteit,
hoe groter de uiteindelijke bestanden natuurlijk. Persoonlijk kies ik hier voor Spraak of Muziek.
Eens we de podcast aflevering geëxporteerd hebben, zijn we klaar met het gedeelte Opname.
Wat we nu nog moeten doen is het bestand ergens beschikbaar stellen, eventueel een post
maken op onze blog, en ervoor zorgen dat de nieuwe aflevering ook in onze Podcast feed komt.
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De audio bestanden uploaden naar de server
Hier zijn er een aantal manieren om uw Media bestand op de server te krijgen. Je kan vaak een
verbinding leggen met de server via FTP, maar in het geval van onze Wordpress installatie
kunnen we ook de tools in Wordpress gebruiken om het bestand op onze
server te krijgen.
Voor we echter onze bestanden uploaden naar onze server, toch nog even
dit :

Even stilstaan bij de bandbreedte die een podcast kan
verbruiken
Het gebeurt ook vaak dat de Media bestanden niet op dezelfde server staan
als de Blog zelf. In het geval van de iTutor Podcast bv. gaat het hier over
bestanden die al snel over media bestanden van 60 tot 90 Mb per stuk.
Nemen we nu even de laatste aflevering over TextExpander 3, dan spreken
we hier over een bestand van 85 Mb. De aflevering werd ondertussen al
zo’n 1200 maal gedownload / bekeken op een 10 tal dagen tijd.
Dat betekent dus dat voor deze laatste aflevering reeds 99 Gb aan data werd verspreid via de
podcast. Hadden die bestanden nu op dezelfde server gestaan als de website zelf, dan zou dat
een enorme belasting voor de webserver betekenen, en zou het mij ook een pak geld gaan
kosten. Daarom gebruik ik hiervoor een andere dienst, namelijk LibSyn.
LibSyn kost natuurlijk ook wat geld, maar bij hen betaal je voor een maandelijks volume aan
bestanden dat je kan uploaden, het downloaden is onbeperkt. Dat betekent dus in mijn geval
dat ik 12$ per maand betaal en dat ik 250 Mb aan data kan uploaden gedurende die maand.
Hoeveel keer de data gedownload wordt maakt niet uit.
Voor een school zullen de media bestanden meestal wel op een eigen server staan, maar
gebruik je ergens een web hosting om uw media bestanden online te plaatsen, dan kan je best
even nakijken hoeveel het u zal kosten.

Wordpress gebruiken om het Media bestand op onze server te zetten
In ons geval is het maar een test, zijn de bestanden niet al te groot, en is het voor intern
gebruik, dus moeten we niet echt rekening houden met de plaats waar onze media bestanden
staan. We zullen dus gebruik maken van onze webserver en Wordpress om onze bestanden
online te krijgen.
Ieder van de cursisten heeft een login gekregen op http://ictdag.itutorpodcast.com en deze
komt overeen met uw voornaam. Het wachtwoord dat je mag gebruiken is ictdag. Surf dus
29
Devia
Boekweitbloemstraat 9
9940 Ertvelde

tel + 32 497 55 34 18
info@devia.be
www.devia.be

BTW BE 0899.972.037
RPR Gent

KBC 737-0248924-65
BIC KREDBEBB
IBAN BE18 7370 2489 2465

even naar de vermelde website, klik rechts onderaan in het blokje Meta op Inloggen en gebruik
de eerder vermelde informatie om in te loggen. Nadat je met succes bent ingelogged, krijg je
het Dashboard van Wordpress te zien. Klink in de linker kolom op Media en selecteer daarna
Nieuw Bestand.

Selecteer Media -> Nieuw Bestand in het menu van het Wordpress Dashboard
Nu krijg je het Nieuwe Media uploaden scherm te zien waar je op de knop Bestanden Kiezen
kan klikken. Selecteer het Media Bestand dat we hebben geëxporteerd uit Garageband.

Media Bestand Uploaden
Klik op OK en het bestand wordt op de server gezet (dit kan even duren, afhankelijk van de
grootte van het bestand). Daarna kan je eventueel nog wat informatie bijvoegen zoals een
onderschrift of een beschrijving. De Bestands-URL is wat we straks gaan gebruiken om het
bestand als een zogenaamde Enclosure toe te voegen in onze Podcast feed.
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De Post maken op uw Blog met de Show-Notes
De Post zelf
Wanneer je een nieuwe aflevering van een podcast publiceert is het ook handig dat je er een
bijhorende post over maakt. Je kan die post gebruiken om de zogenaamde Show Notes aan te
maken zodat uw luisteraars ook kunnen lezen wat er in deze aflevering zit.
Daarnaast is een blog post ook interessant voor eventuele feedback. Uw publiek kan immers
op de desbetreffende post een commentaar schrijven met hun bevindingen, bijkomende
informatie en nog veel meer. De blog post kan dus een ideale manier zijn om te
communiceren met uw luisteraars en hen toe te laten met u te communiceren.
Analoog aan het uploaden van een nieuw Media bestand, kiezen we ditmaal Berichte -> Nieuw
Bericht in het Dashboard Menu. We krijgen nu een scherm te zien waar we de inhoud van ons
Artikel kunnen aanmaken.
Eerst en vooral dienen we een titel in te voeren, gevolgd door de tekst van ons artikel. Het
uittreksel kan gebruik worden om een korte samenvatting te geven voor het artikel.
We zijn tevens in staat om ook Tags of Sleutelwoorden toe te voegen aan ons artikel. De
Sleutelwoorden kunnen handig zijn om bepaalde informatie snel terug te vinden op de website
zelf. Vul dus gerust het nodige in (titel, inhoud, uittreksel en Tags).
Zorg er alvast even voor dat uw nieuwe Post ook in de categorie Podcast komt door deze optie
even aan te vinken.

De Enclosure
We hebben nu een klein artikel gemaakt, en dat zal in onze RSS Feed verschijnen. Maar zoals
ik reeds heb verteld is een Podcast eigenlijk een soort RSS Feed met bijvoegsels. In het
vakjargon worden die zaken een Enclosure genoemd. In principe is het niets meer dan een
verwijzing naar een locatie waar een bestand staat dat via de Podcast RSS Feed gedownload
kan worden.
In het gedeelte Extra Velden op de pagina waar we onze blog post aanmaken, kunnen we nu
een enclosure toevoegen.
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Een Enclosure toevoegen aan ons Artikel
Klik de lijst even open om te zien of Enclosure niet reeds in de lijst staat. In ons geval is dat zo,
maar mocht het niet zo zijn, dan kan je die toevoegen via de Nieuwe Toevoegen link. Selecteer
Enclosure uit de lijst, en in het invoervak ernaast moeten we nu de link toevoegen naar de
locatie waar ons media bestand staat.
Heb je het daarstraks niet gekopieerd, dan kan je via het Dashboard terug naar de lijst met
media bestanden, selecteer uw eigen bestand, en kopieer de inhoud van het vakje BestandsURL. Ga nu via het Dashboard terug naar uw artikel, en plak de inhoud terug in het Enclosure
veld.

De RSS Feed aanpassen
De Wordpress RSS Feed gebruiken
Aangezien we in ons voorbeeld gewerkt hebben op basis van een Wordpress blog met een
zogenaamde Enclosure bij de post, hebben we eigenlijk al een volledige Podcast waardige RSS
feed. Het enige wat we moeten doen is eventueel een categorie aan maken voor de Podcast
artikels en dan de RSS feed van deze categorie gebruiken.
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De Wordpress RSS Feed optimaliseren met Feedburner
Wat je wel nog kan doen is de RSS Feed die Wordpress aanlevert optimaliseren voor iTunes.
Daarvoor gebruik ik persoonlijk een dienst die Feedburner heet. Vroeger was ik hier een
enorme fan van, ondertussen is Feedburner over genomen door Google en hebben we een deel
van onze functionaliteit moeten opgeven.
Feedburner gebruik ik nu enkel nog als tussenlaag, zodat ik op een eenvoudige manier
eventueel mijn originele RSS feed op een andere server kan plaatsen. In iTunes heb ik immers
de Feedburner feed geregistreerd, en dus moet ik enkel de Feedburner feed laten verwijzen
naar een nieuwe locatie.

Uw eigen Podcast Feed zelf maken
Wens je echter meer controle over de RSS feed, dan gebruik je hier best een tool voor. Ik
gebruik hiervoor Feeder van Reinvineted Software. Deze tool laat mij niet alleen toe om een
perfecte Podcast feed te maken voor iTunes, maar met deze tool kan ik ook een aantal zaken
automatiseren. Ik kan immers alles in feeder verzorgen, en Feeder zal voor mij de blog post
maken, de media files en de RSS feed uploaden en eventueel zelfs een post maken op
Facebook / Twitter / ...
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Onze Podcast bekijken / beluisteren
iTunes als Podcatcher
Probeer het zelf eens uit. Start iTunes, kies in het menu Geavanceerd -> Abonneren op
Podcast en voeg in het schermpje even de URL van onze Podcast Wordpress Feed in, namelijk :
feed://ictdag.itutorpodcast.com/category/podcast/feed/

We zijn geabonneerd op de ICT Dag Podcast Feed !
Zoals je kan zien hebben we een abonnement op de ICT Dag Podcast. Sluit iTunes nu even af,
terwijl ik een nieuwe Aflevering online zet. Wanneer ik klaar ben kan je iTunes even opnieuw
opstarten en eens kijken of alles werkt. Desnoods even op Podcast klikken en vernieuwen en je
zou (al dan niet automatisch) de nieuwe aflevering moeten binnen krijgen.

Tip : Een One-Click Subscribe Knop op je website :
De manier zoals we hierboven hebben beschreven werkt perfect, maar is nogal onhandig. Je
kan immers niet van iedereen verwachten dat ze weten waar uw Podcast feed staat. Een
handige truc is dan ook om een zogenaamde One-Click Subscribe knop of link te voorzien op
de website.
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Eigenlijk is had heel eenvoudig. Voorzie ergens een Link of een Knop die verwijst naar uw
Podcast feed, maar in plaats van http:// of feed:// gebruik je gewoon iptc://
In ons geval wordt feed://ictdag.itutorpodcast.com/category/podcast/feed/ gewoonweg itpc://
ictdag.itutorpodcast.com/category/podcast/feed/
Wanneer de bezoeker nu op deze link / knop klikt, wordt automatisch iTunes opgestart en wordt
er een abonnement genomen op onze Podcast Feed. Zo simpel kan het zijn !

Andere Podcatchers
Er zijn natuurlijk nog andere zogenaamde Podcathcers voor de Mac en voor Windows. Ikzelf
gebruik altijd iTunes, maar het is misschien interessant om ook even de volgende Podcatchers
te bekijken :

•

Juice (Het vroegere iPodder) : Beschikbaar voor Windows, MacOS X en Linux

•

iPoddeX : Beschikbaar voor Windows en Mac OS X

•

Winamp : Deze populaire Windows MP3 speler ondersteunt ook podcasts.

•

Zune : Ook de Zune van Microsoft ondersteunt Podcasts

•

Doppler : Windows, iPod Touch, iPhone en naar het schijnt wordt er gewerkt aan een
Android versie.

•

Miro : Deze Video Player voor Windows, Mac OS X en Linux ondersteunt ook Video
Podcasts.
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