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1 INLEIDING  

Blabberize is een toepassing op het internet en een IOS app waarmee je een foto kan veranderen in 

een eigen sprekende avatar. Je kan de “Blabber” dan bijvoorbeeld in e-learning gebruiken voor het 

afspelen van een luisterfragment, een welkomstwoord, theorie-uitleg, instructies voor een opdracht, 

etc. 

Je kan via BROWSE ook grasduinen in bestaande “Blabbers” van anderen. 

MERK OP: Je kan ook zonder accounts een “Blabber” aanmaken, maar met een account kan de 

“Blabbers” bewaren (je kan ze wel niet meer bewerken).  

2 EEN BLABBERIZE-ACCOUNT AANMAKEN (OPTIONEEL) 

Een account aanmaken is optioneel (zie uitleg hierboven). 

 Stap 1: surf naar https://blabberize.com/  

 

 Stap 2: maak een account aan  

 Klik op Log In / Signup 

 Vul je gegevens in en klik op “sign up” 

 

MERK OP: via “My stuff” kan je alle Blabbers bekijken in je 

account. 

  

https://blabberize.com/
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3 EEN BLABBERIZE MAKEN  

Stap 1:  Kies een afbeelding 

 Klik op MAKE – LET OP: je moet toestemming geven Adobe Flash uit 

te voeren. 

 Klik op Browse om een afbeelding te uploaden (deze afbeelding moet 

dus al op je PC staan) 

 

 Wijzig eventueel met de Crop-kader het gebied van de afbeelding dat 

je wenst te gebruiken 

MERK OP! Je kan later steeds met de knoppen linksonder  

respectievelijk een nieuwe afbeelding kiezen of opnieuw croppen. 

 

Stap 2:  Markeer de mond 

 Verschuif de mond door op de vorm te klikken en te slepen  

 Vervorm de mond door met de blauwe bollen de grootte te bepalen 

en met de groene bollen de “ronding” 

 Kies de grootte van de opening met de onderste groene bol 

MERK OP! Je kan later steeds met de knop  linksonder de markering van de mond aanpassen. 

MERK OP! Je kan ook monden toevoegen en verwijderen. 

 

Stap 3:  Geef je avatar een stem 

Je kan kiezen om live in te spreken via je microfoon of om een 

audiobestand te uploaden.  
 

1. MET MICROFOON 

Stap 1 :  klik op de microfoonknop 
Stap 2 :  geef de toestemming om de microfoon te gebruiken en sluit dit kadertje 
Stap 3 :  klik op de rode opnameknop en spreek je boodschap in 
Stap 4: klik opnieuw op de record knop om de opname te stoppen, met de PLAY-knop kan je 

het fragment beluisteren 

TIP: geeft een live-opname problemen? Neem dan eerst zelf de audio op met een ander 

programma (vb. Audacity) en upload dan het bestand (zie uitleg hieronder). 

2. GELUIDSBESTAND UPLOADEN 

Je kan bijvoorbeeld eerst met Audacity de audio opnemen en dan 

opladen. 

Stap 1 :  klik op de uploadknop  

Stap 2 :  klik op Browse en blader naar het audio-bestand op je PC 
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Stap 4:  Bekijk het voorbeeld 

Je kan de avatar nu afspelen en het effect bekijken. 

Met de knoppen linksonder kan je elke stap bijwerken. 

Met het vergrootglas  ga je terug naar het voorbeeld. 
 

Stap 5:  Voltooien en bewaren 

 Klik op OK indien je de Blabber wilt voltooien.  

 Je kan nu: 

o Nog een nieuwe scene aan de Blabber toevoegen 

o de Blabber nog bewerken 

LET OP: dit is je laatste kans, Blabbers kunnen nadien niet 

meer bewerkt worden! 

o de Blabber bewaren in je account (klik op Save), hiervoor dien 

je ingelogd te zijn, je geeft dan een naam, beschrijving en tags. 

Je kan ook aanduiden dat de Blabber privé is. 

4 BLABBERS BEHEREN (ENKEL MET ACCOUNT) 

 Klik op “My stuff” om al je blabbers te bekijken.  

 

 Je kan elke Blabber … 

o Bekijken door erop te klikken 

o Bewerken [Edit] – Let op! Je kan enkel de titel, beschrijving en tags aanpassen. 

o Converteren naar video – dit creëert een mpg bestand dat je kan downloaden. Dit video-
bestand kan je dan uploaden in je leerplatform (LET OP met grote bestanden) of 
bijvoorbeeld uploaden naar YouTube (kies verborgen). 

o Verwijderen [Delete] 

5 BLABBERS VAN ANDEREN ZOEKEN  

 Klik op “Browse”  
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6  BLABBER INSLUITEN OP JE WEBSITE/LEERPLATFORM  

Je hebt 2 methode voor het insluiten van een Blabber: als Flash-object of als video (gebruik de 

convertie hierboven uitgelegd). 

Als Flash-object 

Deze methode heeft als nadeel dat sommige bezoekers de Blabber niet zullen zien omdat ze 

toestemming moeten geven in de browser om Flash te gebruiken. Bij ipads, iphones, etc is wordt Flash 

ook niet weergegeven. 

 Open de gewenste Blabber 

 Klik op Share it! 

 Kopieer de html code: 

<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' 

codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='452' 

height='497' id='Blabberize.com_Player' align='middle'><param name='allowScriptAccess' value='sameDomain' 

/><param name='movie' value='https://blabberize.com/swf/blabberembedp.swf' /><param name='quality' value='high' 

/><param name='scale' value='noscale' /><param name='salign' value='lt' /><param name='bgcolor' value='#ccffff' 

/><param name='FlashVars' value='id=1433758' /><embed width='452' height='497' 

src='https://blabberize.com/swf/blabberembedp.swf' FlashVars='id=1433758' quality='high' scale='noscale' salign='lt' 

bgcolor='#ccffff' name='Blabberize.com_Player' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-

shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></embed></object> 

 Ga naar de webpagina en plaats de cursor waar de Blabber moet komen 

 gebruik een functie om HTML-code in te voegen (vb. de knop Widget invoegen  bij Chamilo, 

je moet het tekstvak hiervoor maximaliseren) of toon de HTML-code van de pagina 

 plak de html code (klik op OK om de code in te voegen indien je de bovengenoemde widget-knop 

gebruikt) 

 

Als Video 

 Gebruik de html code en vervang de URL door de URL van de eigen video. 

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/xtJLE9MRK1c?rel=0&amp;showinfo=0" 

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 

allowfullscreen></iframe>  

 Ga naar de webpagina en plaats de cursor waar de Blabber moet komen 

 gebruik een functie om HTML-code in te voegen (vb. de knop Widget invoegen  bij Chamilo, 

je moet het tekstvak hiervoor maximaliseren) of toon de HTML-code van de pagina 

 plak de html code (klik op OK om de code in te voegen indien je de bovengenoemde widget-knop 

gebruikt) 

 


