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Een gedrukt boek is een auteursrechtelijk beschermd werk. Het digitaliseren daarvan is niet
zonder meer toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze
handleiding zich voorafgaand aan het gebruik op de hoogte te stellen van het geldende
auteursrecht en in lijn daarmee te handelen.
Dit product maakt onderdeel uit van het NRO-project “Leesvaardig door digitale
leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT.”
Projectleider: Marga Sikkema – de Jong
Projectmedewerkers: Kirsten Dol, Denise van Duijn
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Benodigdheden
● Een gedrukt boek dat u wilt digitaliseren.
● Een computer waarop de programma’s Microsoft PowerPoint en Java zijn geïnstalleerd, die
toegang heeft tot het internet en waarop een internetbrowser is geïnstalleerd. In deze handleiding is
gebruik gemaakt van een computer draaiende op Windows 7 met daarop geïnstalleerd Microsoft
PowerPoint 2010, Java Standard Edition 1.7.0 en gebruikmakende van de internetbrowser Internet
Explorer 11.
● Een microfoon/headset.
● Een scanner om het gedrukte boek in te scannen.
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Hoofdstuk 1: Inscannen van het gedrukte boek
1. Scan de afbeeldingen van uw boek in. Raadpleeg voor de juiste instellingen en de juiste procedure
de handleiding van uw scanner.
Let op de volgende aandachtspunten bij het inscannen van uw gedrukte boek:
○ U kunt ervoor kiezen afzonderlijke pagina’s in te scannen of twee pagina’s tegelijk. Kies
één methode en voer deze consequent door.
○ Wanneer het mogelijk is uw scans als JPG-bestand op te slaan, verdient dit de voorkeur.
Mocht dit niet mogelijk zijn, kunt u de scans opslaan als PDF-bestand.
○ Let erop dat uw boek recht op de scanplaat ligt. Dit scheelt veel werk in het latere proces
van het digitaliseren van uw boek.
○ Maak een proefscan en controleer of het bestand voldoet aan uw eisen wat betreft de
resolutie en de plaatsing van het boek op de scanplaat.
○ Wanneer u tevreden bent, scan dan alle pagina’s in.
● Slaat u de scans op als JPG-bestand? Het verdient de voorkeur om per bladzijde
van uw gedrukte boek één JPG-bestand aan te maken.
● Slaat u de scans op als PDF-bestand? Het verdient de voorkeur om alle scans in
één PDF-bestand op te slaan.
► Heeft u het gedrukte boek ingescand en er JPG-bestanden van gemaakt? Ga dan verder met
Hoofdstuk 2: Het maken van een PowerPointpresentatie op bladzijde 10.
► Heeft u het gedrukte boek ingescand en er een PDF-bestand van gemaakt? Volg dan
onderstaande stappen om uw PDF-bestand om te zetten naar JPG-bestanden.
2. Ga naar http://pdf2jpg.net/.
Dit is een website waarmee u gratis uw PDF-bestand kunt omzetten in JPG-bestanden. Deze
website houdt rekening met uw privacy door na enkele uren alle geüploade bestanden van de
server te verwijderen. In de tussentijd heeft niemand toegang tot uw bestanden.
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3. Scroll naar beneden tot u onderstaande tekst ziet staan. Klik op Choose a PDF file om uw PDFbestand te selecteren.

4. Ga naar de locatie waar uw PDF-bestand is opgeslagen. Selecteer uw bestand en klik vervolgens
op Openen.

Naast de knop Choose a PDF file is de titel van uw PDF-bestand komen te staan.
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5. Klik onder het kopje JPG quality op het pijltje (zie rood vierkant in de afbeelding hieronder) om het
menu te openen en kies voor Excellent – 300dpi – Rich illustrations, high quality JPG.

6. Klik vervolgens op Convert PDF to JPG om het converteren te starten.

7. Bovenaan het nieuw verschenen scherm staat onderstaande tekst om aan te geven dat uw
document momenteel geconverteerd wordt naar JPG-afbeeldingen.

8. Wanneer het converteren is voltooid, wordt de blauwe balk groen en is uw PDF-bestand
geconverteerd naar JPG-afbeeldingen.
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9. U kunt er nu voor kiezen om alle bestanden afzonderlijk te downloaden. Het gaat sneller als u kiest
voor het downloaden van een ZIP-bestand. Hiervoor scrollt u naar de onderkant van de pagina en
klikt u op download your pictures as a ZIP file.

10. Klik op het pijltje naast Opslaan en kies vervolgens voor Opslaan als. Sla het ZIP-bestand op een
door u gewenste plek op.

11. Wanneer het downloaden is voltooid, krijgt u onderstaande melding te zien en klikt u op Map
openen.
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12. Klik met de rechtermuisknop op het ZIP-bestand en kies vervolgens voor Alles uitpakken…

13. Klik op Uitpakken. Wanneer u de bestanden op een andere plek wilt opslaan dan de voorgestelde
locatie, klikt u op bladeren, kiest u vervolgens de locatie waar u wilt dat de bestanden worden
opgeslagen en klikt u eveneens op Uitpakken.
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Onderstaand scherm verschijnt in beeld. Wacht tot het uitpakken is voltooid.

Wanneer het uitpakken is voltooid, worden de uitgepakte bestanden direct weergegeven. Onthoud
voor de vervolgstappen goed op welke locatie deze bestanden zijn opgeslagen.
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Hoofdstuk 2: Het maken van een PowerPointpresentatie
1. Ga naar Start Alle programma’s  Microsoft Office  Microsoft PowerPoint 2010.

Microsoft PowerPoint 2010 wordt nu geopend. Het onderstaande scherm wordt getoond.
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Mochten de hulplijnen zoals op de afbeelding hiervoor niet worden weergegeven, kunt u deze
toevoegen door via Beeld de vakjes bij Liniaal en Hulplijnen aan te vinken.

2. Ga naar Ontwerpen en klik vervolgens op Pagina instelling.

3. Klik op het pijltje onder “Diaformaat aanpassen aan:” en kies voor Diavoorstelling (16:9). Klik
vervolgens op OK.

4. Klik met de rechter muisknop op de eerste (lege) dia aan de linkerkant van uw scherm. Klik
vervolgens op Indeling  Leeg.
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5. De pagina-instelling en indeling zijn nu gereed. U kunt nu de scans (JPG-bestanden) van de
gedrukte boeken invoegen. Hiervoor gaat u naar Invoegen en klikt u vervolgens op Afbeelding.

6. Selecteer de gewenste afbeelding door hier eenmaal op te klikken. Klik vervolgens onderaan op
Openen.

7. Versleep de afbeelding naar de gewenste positie. Met de vierkantjes en rondjes rondom de
afbeelding kunt u de afbeelding naar gewenste grootte aanpassen.
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Wanneer u de afbeelding naar de linker pagina heeft versleept, ziet u onderstaand beeld.

Optioneel: Mocht uw afbeelding nog elementen bevatten van het scannen die u liever niet in beeld
wilt zien (bijvoorbeeld zwarte randen van de scanplaat), dan kunt u deze verwijderen.
Selecteer uw afbeelding door er eenmaal op te klikken. Ga vervolgens naar Opmaak onder
Hulpmiddelen voor afbeeldingen.

Klik op de knop Bijsnijden, deze bevindt zich helemaal aan de rechterkant van uw scherm.
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Met de zwarte hoekjes aan de randen van de afbeelding (zie afbeelding hieronder) kunt u
ongewenste delen van de afbeelding verwijderen. Het donkergrijze gedeelte wat u te zien krijgt
wanneer u één van de zwarte hoekjes ingedrukt houdt, zal worden verwijderd. Om definitief een
deel van uw afbeelding bij te snijden, klikt u buiten de afbeelding om de bewerking te voltooien.

8. Herhaal de stappen 5 tot en met 7 voor het invoegen van de rechterpagina. In onderstaand
voorbeeld is dit een afbeelding van een stukje tekst. De eerste pagina van het digitale boek is nu
gereed.

Wanneer u een digitaal boek wilt maken met oplichtende tekst, gaat u verder met de volgende stap
in deze handleiding. Wanneer u een digitaal boek wilt maken zonder oplichtende tekst gaat u verder
met stap 22 van dit hoofdstuk.
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9. Om oplichtende tekst toe te voegen aan een digitaal boek klikt u op Invoegen, vervolgens op
Vormen en kiest u voor Rechthoek.

10. Trek een rechthoek over de titel van uw boek. Er verschijnt vervolgens een donkerblauwe balk over
de titel van het boek.
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11. Klik met de rechter muisknop op de blauwe rechthoek en kies voor Vorm opmaken.

12. Kies onder Opvulling voor Opvulling, effen. Klik op het verfpotje naast Kleur voor de kleur
Hemelsblauw.

16

13. Schuif met het balkje naast Doorzichtigheid totdat de doorzichtigheid is ingesteld op 75%. Klik
vervolgens op Sluiten.

14. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op Opmaak. Klik vervolgens op Omtrek van vorm en kies
vervolgens voor Geen kader. De donkerblauwe rand om het kader heen zal vervolgens verdwijnen.
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15. Klik met de rechter muisknop op de eerste dia aan de linkerkant van uw scherm en kies vervolgens
voor Dia dupliceren. Er verschijnt vervolgens een tweede dia die identiek is aan de eerste dia.

16. Sleep vervolgens het lichtblauwe kader van de titel naar de eerste zin van uw boek.
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17. Pas met behulp van de rondjes en vierkantjes de grootte van het blauwe kader aan, zodat het
sluitend over de tekst heen valt.

18. Klik met de rechter muisknop op de tweede dia aan de linkerkant van uw scherm en kies vervolgens
opnieuw voor Dia dupliceren (zie stap 15).

19. Sleep vervolgens het lichtblauwe kader van de eerste zin naar de tweede zin van uw boek. Pas,
zoals in stap 17 beschreven, met behulp van de rondjes en vierkantjes de grootte van het blauwe
kader aan, zodat het sluitend over de tekst heen valt.
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20. Herhaal stap 18 en stap 19 om elke zin van de bladzijde te voorzien van een blauw kader. Wanneer
u de laatste zin van de bladzijde heeft voorzien van een lichtblauw kader gaat u verder met stap 21.

21. Nadat u de laatste zin van de bladzijde heeft voorzien van een lichtblauw kader, klikt u met de
rechter muisknop op dit laatste lichtblauwe kader. Kies vervolgens voor Kopiëren.

22. Klik aan de linkerkant met uw rechter muisknop op de laatst toegevoegde dia en kies voor Nieuwe
dia. Er verschijnt nu een nieuwe, lege dia.
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23. Herhaal de stappen 6 tot en met 8 voor het invoegen van afbeeldingen om een nieuwe bladzijde aan
te maken.
Maakt u een boek zonder oplichtende tekst? Herhaal stap 22 en 23 tot u alle bladzijden van uw
gedrukte boek heeft toegevoegd en ga vervolgens naar Hoofdstuk 3: Screencast-O-Matic.
24. Klik met uw rechter muisknop op uw dia en kies voor Plakken (Doelthema gebruiken). Het
lichtblauwe kader verschijnt nu ter hoogte van de laatste zin van de vorige bladzijde.

25. Versleep het lichtblauwe kader naar de eerste zin van uw nieuw toegevoegde bladzijde. Zie stap 17
voor het op maat maken van dit lichtblauwe kader zodat het sluitend over de tekst heen valt.

26. Herhaal de stappen 15 tot en met 25 om de dia te dupliceren, om aan alle zinnen een lichtblauw
kader toe te voegen en nieuwe bladzijdes in te voegen. Wanneer alle pagina’s zijn toegevoegd en
alle zinnen zijn voorzien van een lichtblauw kader, gaat u vervolgens verder met Hoofdstuk 3:
Screencast-O-Matic.
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Hoofdstuk 3: Screencast-o-matic
In deze laatste stap maken we met behulp van het programma Screencast-O-Matic van de PowerPointpresentatie een video waarbij tegelijkertijd de voorleesstem wordt opgenomen. Let op: met deze gratis
versie kunt u een e-boek maken van maximaal 15 minuten. Wilt u een langer e-boek maken, dan kunt u
ervoor kiezen de volledige versie van het programma aan te schaffen (https://screencast-omatic.com/gopro).

1. Sluit uw microfoon/headset aan op uw PC.
○ Wanneer u een microfoon aansluit, sluit u de uitgang van de microfoon aan op een ingang
met het microfoonsymbool (meestal roze, zie onderstaande afbeelding).
○ Wanneer u een headset aansluit, sluit u de uitgang van de microfoon (meestal roze) aan op
een ingang met een microfoonsymbool en de uitgang van de koptelefoon (meestal
lichtgroen) aan op een ingang met een symbool van een koptelefoon.

2. Start uw internetbrowser en ga naar https://screencast-o-matic.com/home.
3. Klik vervolgens op de blauwe knop met daarop Start Recording.
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4. Wanneer onderstaande melding verschijnt, klikt u op Toestaan.
Wanneer er geen Java geïnstalleerd is op uw computer, kunt u dit programma op deze website
downloaden: https://www.java.com/nl/download/

Onderstaand scherm zal nu worden getoond.
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5. Klik op Size en kies vervolgens voor Fullscreen.

6. Klik op Narration en klik vervolgens op de naam van de door u gebruikte microfoon/headset.
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7. Klik op Auto Adjust Volume en begin op voorleesvolume te spreken in de microfoon.

8. Wanneer onderstaande groene tekst in beeld komt, is het volume van de microfoon geoptimaliseerd
voor het opnemen van uw stemgeluid.
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9. Om te controleren of u tevreden bent met het volume, klikt u op Record en spreekt u iets in op
voorleesvolume. Klik vervolgens op Play om de opname terug te luisteren. Wanneer u tevreden
bent, klikt u op OK. Wanneer u nog niet tevreden bent, volgt u opnieuw stap 7 tot en met stap 9.

10. Open uw PowerPoint presentatie, ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik op Vanaf begin.
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11. Klik op het kruisje van de Recorder om te voorkomen dat de Recorder de tekst uit uw boek
blokkeert.

Lees nu eerst stap 12 tot en met stap 14 door alvorens u deze stappen uitvoert.
12. Klik op Rec linksonder in uw scherm om de opname te starten.

13. De Recorder zal aftellen alvorens te starten met opnemen. U zult onderstaand scherm zien
verschijnen.
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14. Na het aftellen kunt u beginnen met het inspreken van de tekst. Dit vergt enige oefening.
○ Zorg ervoor dat u zich in een rustige kamer bevindt waar u niet gestoord wordt. Doe
armbanden, horloges en andere sieraden die geluid maken af, zodat dit niet op de opname
te horen is.
○ Maakt u een e-boek met oplichtende tekst? Lees dan allereerst de titel van uw boek voor.
Wanneer u deze heeft ingesproken, drukt u op het toetsenbord op het pijltje omlaag en
vervolgens spreekt u de daaropvolgende zin in. Dit herhaalt u tot u de laatste zin van uw
boek heeft ingesproken.
Maakt u een e-boek zonder oplichtende tekst? Lees dan eerst de gehele eerste bladzijde
voor. Wanneer u deze heeft ingesproken, drukt u op het toetsenbord op het pijltje omlaag
en vervolgens spreekt u de daaropvolgende bladzijde in. Dit herhaalt u tot u de laatste
bladzijde van uw boek heeft ingesproken.
○ Let erop de gehele zin te hebben uitgesproken, alvorens op het pijltje omlaag te drukken.
Daarnaast is het belangrijk om de pijltjestoets zacht in te drukken. Wanneer u hard op het
toetsenbord drukt, is dit mogelijk te horen in de opname.
○ Wilt u de opname tussentijds pauzeren? Klik dan op de pauzeknop:

○ Maakt u een fout of wilt u om een andere reden opnieuw beginnen?
Klik dan allereerst op de pauzeknop. Uw opname wordt gepauzeerd. Klik vervolgens op het
icoontje van het prullenbakje en klik op Start Over.

15. Wanneer u klaar bent met het inspreken van uw boek, klikt u op de pauzeknop en vervolgens op
Done.
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16. Onderstaand scherm verschijnt in beeld. Wanneer u op Play klikt (zie driehoekje in rood omlijnd
kader) kunt u uw opname terugkijken en terugluisteren.

Het kan voorkomen dat Screencast-O-Matic na het inspreken van uw e-boek een deel van uw
scherm heeft opgenomen dat u niet in beeld wilt zien. In onderstaande afbeelding is te zien dat na
afloop van het inspreken van het boek het programma PowerPoint 2010 in beeld verschijnt. Om dit
te verwijderen, volgt u de volgende stap (stap 17). Is dit niet van toepassing op uw opname, ga dan
verder met stap 18.
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17. Om een deel van uw opname te verwijderen, sleept u het rechter balkje (zie rood omlijnd kader
eerste afbeelding) naar de plek waar u wilt dat de opname eindigt (zie tweede afbeelding). Alleen
het beeld en geluid tussen de twee balkjes zal worden gepubliceerd.

18. Om de video te publiceren, klikt u onder Options op Save As Video File.

30

19. Het onderstaande venster met verschillende publicatieopties verschijnt.
Bij de optie Type: kiest u voor bestandstype MP4.

20. Klik op Filename. U kunt vervolgens in het linkervenster uw e-boek een naam geven.
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21. Om de locatie te wijzigen waar het e-boek zal worden opgeslagen, klikt u op Folder: Browse.

22. Onderstaand scherm verschijnt in beeld. Kies de locatie waar u uw e-boek wilt opslaan en klik
vervolgens op OK.
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23. Wanneer bij Cursor: Highlight Cursor staat, betekent dit dat uw cursor geel omcirkeld in beeld te
zien zal zijn bij de publicatie van uw e-boek. Om dit uit te schakelen klikt u op Cursor: Highlight
Cursor en kiest u vervolgens voor No Cursor.

24. Alle instellingen zijn gereed. Klik op Publish om uw e-boek te publiceren.
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25. Screencast-O-Matic is bezig uw e-boek te publiceren. Onderstaand scherm verschijnt in beeld.

26. Wanneer uw e-boek gepubliceerd is, staat er een groen vinkje achter de titel van uw e-boek. Klik op
Done om het programma Screencast-O-Matic af te sluiten.

Gefeliciteerd! U heeft zojuist uw eigen e-boek gemaakt. Ga naar de locatie waar u uw e-boek heeft
opgeslagen en dubbelklik op het bestand om uw e-boek af te spelen. Veel kijk-, luister- en
leesplezier!
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