
Instructie Kaltura Capture voor studenten (FSW/SOLO, April 2020) 
 

Presentaties opnemen met Kaltura Capture  
In deze instructie wordt er van uitgegaan dat de presentatie als video opdracht via 
Pitch2Peer op Blackboard of Brightspace wordt ingeleverd.  
 
Presentatie opnemen met Kaltura Capture 
Voor het opnemen van een presentatie kun je gebruik maken van Kaltura Capture. Met 
deze screencast tool is het mogelijk je scherm op te nemen en dit te combineren met een 
voice-over. Op het scherm kun je een Powerpoint, Prezi of andere software tonen. Je kunt 
ook alleen een webcam opname maken voor een korte presentatie of pitch. 
 

Let op! Hoewel het mogelijk is om met Kaltura Capture een schermopname te combineren 
met een webcam beeld kan dit niet als zodanig ingeleverd worden via Pitch2Peer. Na 
indienen in Pitch2Peer valt het webcam beeld weg en blijft alleen de schermopname met 
voice-over bestaan. 

 
Kaltura Capture is beschikbaar via het videoplatfom van de unviversiteit: 
https://video.leidenuniv.nl.  
 
Video tutorial 
Bekijk de video tutorial Kaltura Capture for students voor verdere instructies: 
https://video.leidenuniv.nl/media/t/1_cd9emby8   
 
Inleveren Kaltura Capture opname in Pitch2Peer 
Zodra de Kaltura Capture opname is geupload naar je persoonlijke Kaltua My media en daar 
succesvol verwerkt is kun je deze inleveren op Blackboard of Brighstpace in Pitch2Peer. Volg 
hiervoor onderstaande stappen: 
 

1. Open Pitch2Peer in je Blackboard of Brightspace cursus.  
2. In het Pitch2Peer hoofdscherm klik je bij de betreffende opdracht op Submit pitch. 
3. In het scherm van de geopende opdracht klik je nu nog een keer op Submit pitch. 
4. Kies voor de optie Select from Kaltura.  
5. Je persoonlijke Kaltura My Media collectie wordt nu geladen, dit kan enkele minuten duren.  
6. In de geladen My Media lijst vind je nu de eerder gemaakte Kaltura Capture video. Selecteer 

de video via de Select video knop achter de video. 
7. Controleer of de video goed afspeelt en vul de titel en beschrijving in. Klik dan op Submit. 
8. Je krijgt nu de melding dat het indienen gelukt is. Klik op OK. Je ziet de ingediende video nu 

naast de opdrachtbeschrijving staan. 

 


