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Beknopte Handleiding  STUDIO 
 

Inleiding 
Moovly is een handige tool voor het maken van animatiefilmpjes. Zeer goed toepasbaar in het 

onderwijs om op een simpele manier iets uit te leggen, met name over een procedure, handleiding, 

werkwijze of gewoon een onderwerp. De tool werkt erg intuïtief.  Dit is een beknopte handleiding 

voor beginners. Als je meer ervaren wordt ontdek je zelf (via de helpfunctie of de galerij of YouTube : 

moovly studio academy) ongetwijfeld nog meer mogelijkheden. 

 

Account aanmaken 

Ga naar https://www.moovly.com/ en kies voor:  . 

Vul vervolgens je gegevens in 

 

 

Je kunt ook een ‘educational account’ aanmaken: 

mailto:hanzie54@gmail.com
http://help.moovly.com/moovly-studio
https://www.moovly.com/
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Surf dan naar : https://www.moovly.com/solutions/education 

 

En kies een van de opties. Vul het contactformulier in als je school nog niet bekend is bij Moovly.  

Zorg wel dat je een schoolmailadres gebruikt want gmail en hotmail worden hier niet geaccepteerd.  

 

Dashboard 
Eenmaal ingelogd kom je ion het beginscherm waar een aantal opties mogelijk zijn:  

 

 : geeft een overzicht van alle gemaakte filmpjes (een soort documentenbibliotheek 

dus). Verder vind je er de met jou gedeelde filmpjes en links naar artikelen over Moovly ( in het 

Engels). Vanuit deze pagina kun je ook een nieuwe Moov gaan maken of een bestaande Moov 

bewerken. Daarnaast kun je zien welke filmpjes gedeeld zijn met anderen of welke in het archief zijn 

opgeslagen.  Via het aanklikken van je afbeelding kun je je profiel bewerken.  

 

Film maken 
Log in bij moovly en klik op 

 

 

mailto:hanzie54@gmail.com
https://www.moovly.com/solutions/education
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Je krijgt het volgende scherm:  

 

Vul een titel en een omschrijving in en klik op next 

Je krijgt het volgende scherm te zien:

 

 

Bibliotheken (Library) 
Moovly heeft in verschillende bibliotheken afbeeldingen, video’s, intro’s en muziek klaar staan om te 

gebruiken. 

mailto:hanzie54@gmail.com
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 zijn simpele afbeeldingen die je in je film kunt gebruiken. Je sleept ze 

eenvoudig in je ‘stage’, dat is het witte vel in het midden waar je de film maakt  

 

Via de vierkante blokjes kun je de afbeelding vergroten/verkleinen of via het hoekje draaien 

 in deze bibliotheek kun je je eigen objecten/afbeeldingen uploaden en bewaren.  

Via  kun je eigen afbeeldingen, audio of video’s toevoegen. Die kun je ook weer 

naar je ‘stage’ slepen. Aanklikken van uploadmedia brengt je bij je verkenner om daar vandaan eigen 

materiaal aan je moovly bibliotheek toe te voegen.  

 geeft een overzicht van afbeeldingen die je ook aan je film kan toevoegen 

 is een bibliotheek met stempels ( je kunt ook de kleur aanpassen. ) 

mailto:hanzie54@gmail.com
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 Deze bibliotheek bevat clips (korte videofragmenten  die je kunt gebruiken om ondfer 

andere een titel voor je film te maken. Deze kun je zelf bewerken. Sleep eerst de video naar de 

‘stage’.  Vervolgens moet je de clip openen door op ‘unlock’ te klikken  wordt   Nu kun je in de 

‘stage’ de titel of subtitel aanklikken en de tekst naar eigen inzicht wijzigen.   

 

 

Tot slot nog de   

Hier vind je een enorme hoeveelheid clips, geluidsfragmenten en afbeeldingen die je aan je video kan 

toevoegen. Als videoclick aanklikt opent zich een nieuw zoekscherm waar je aan de hand van een 

zoekopdracht een overzicht krijgt voorgeschoteld.   

 

mailto:hanzie54@gmail.com
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Als je een fragment aanklikt verschijnt dat ik de rechterkolom als voorbeeld. Daar kun je de clip 

afspelen als voorbeeld. 

 

 

Tekst en andere zaken bewerken in de ‘stage’. 

 

 via dit item kun je de achtergrond van de ‘stage’ wijzigen. Kies de kleur die je als achtyergrond 

wil. Deze achtergrond kleur kies je voor je hele film ( door een plaatjes over de hele ‘stage’ te leggen 

kun je de achtergrond per scene wel veranderen.  

 

 

mailto:hanzie54@gmail.com
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 via dit symbool kun je tekst toevoegen (klik gewoon  op de ‘stage’ )aan je 

film. Er verschijnt recht een dialoogvenster waar je tekst kunt intypen en deze kunt wijzigen ( font, 

kleur, grootte, alinea-indeling)  

 

 

Met  kun je een geselecteerd object (of tekst) horizontaal of verticaal flippen 

(omdraaien) 

 staan voor respectievelijk knippen, kopiëren en plakken van objecten of tekst.  

Vergroten of verkleinen van de ‘stage doe je met :  

In de rechterkolom kun je achtergrond en objecten ( mits geselecteerd) in kleur bewerken. 

Ook kun je hier het formaat van de video aanpassen.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanzie54@gmail.com
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De tijdbalk 

 

 

Voor elke clip, tekst, object of audiofragment dat je in je film zet verschijnt een item ( blauwe balk) in 

de tijdlijn. Als je over in de tijdbalk naar boven of beneden scrolt zie je alle items van je film in de 

juiste (tijds-)volgorde voorbij komen.   

De tijdbalk is onderverdeeld in clips en items ( objecten, sounds, tekst, etc). Via  kun je de 

clips uitvouwen of de items verbergen. 

Door  kun je een clip toevoegen, waaronder je weer meerdere items kunt aanmaken. Een 

voordeel van het gebruik van clips is dat je in de tijdlijn meerdere items te gelijker tijd kunt 

verplaatsen. 

In de tijdlijn kun je clips of items verplaatsen door ze aan te klikken en in de tijdlijn te verschuiven. Ze 

komen dan eerder of later in beeld. Boven aan de tijdlijn zie de tijd ( in seconden) De rode markeer-

lijn geeft aan welk beeld op dat moment wordt getoond in de ‘stage’ Een klik in de tijdlijn laat deze 

markeerlijn verspringen.  

Met  kun je de tijdlijn uitrekken of inkrimpen, waardoor je 

makkelijker in de film navigeert.  

Animatie 
Veel objecten in Moovly Studio kun bewerken via een animatie. Klik een object aan en klik op 

  (op sommige laptops is de knop niet te zien als je een volledig scherm aan 

hebt, zet het dan op: . 

Je hebt de keus uit veel animaties: 

 

 

mailto:hanzie54@gmail.com
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Als je op een van de animaties klikt wordt die automatisch toegevoegd aan je object. Dat zie je door 

de lijn met start en eindpunt in de tijdbalk.  

  

Door op de punt te staan kun je de animatie verlengen of verkorten. Dat is natuurlijk wel afhankelijk 

van hoe lang en wanneer je object in beeld is.  

Met  kun je je object binnen je film laten bewegen ( voor en –achteruit, inzoomen 

en roteren.) Alls je move en zoom hebt toegevoegd aan een object dan stelt Moovly een voorbeeld 

actie ( default) voor. Je kunt dat wijzigen door : 

De begin- en eindtijd te wijzigen. Via het verschuiven van de begin en eindpunten. Bekijk dan even 

het voorbeeld door de tijdwijzer (rode verticale balk)  in tijdlijn te verschuiven. 

De begin- eindpositie te wijzigen:  Ga op het beginpunt van de animatie staan en klik daarop . De 

tijdwijzer zal naar deze plek  springen. Verander de positie van het object (ook eventueel in grootte) 

en klik op het object om het begin van de animatie vast te zetten. Zo kun je dat ook doen met het 

einde van de animatie.  

  

 

Diversen 
Tot slot zie je nog de helpfunctie met een voorbeeldtour of een doorverwijzing 

naar FAQ. En de mogelijkheid om je film op te slaan. Het saven van je project 

gaat trouwens ook automatisch om een bepaalde tijd. 

 

 

Publiceren 

Als je moov klaar is kun je hem gaan publiceren. Klik je op save en sluit je de bewerking af.  

mailto:hanzie54@gmail.com
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Je komt terug in het dashboard. Je kunt nu kiezen voor: 

 

Bij  kun je een mp3 downloaden. De Moov moet wel eerst gerenderd worden. 

 

Bij kun je je film publiceren in de moovly galerij of rechtsreeks op You Yube ( mits 

account gekoppeld)  

Tenslotte kun je je Moov ook nog delen met andere 

gebruikers door hun (moovly) email toe te voegen.  

Moovly is een tool geen doel 
Moovly is een leuke tool om in het onderwijs te gebruiken. Dat kan zowel als aanvulling op een 

lesinstructie of als uitleg bij een aantal regels of handleidingen. Nog leuker is om 

studenten/leerlingen  een verwerkingsopdracht te geven met een Moov. Ze zullen het programma 

snel door hebben en ermee aan de slag kunnen gaan. Anders deel je gewoon deze handleiding 

met vermelding Created by 

@Hanzie54-productions.  Kijk voor verdere 

informatie op mijn website:  

https://hanzie54.jimdo.com/ 
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