
Demonstreer de technische uitvoering 
aan studenten voor de start van een 
oefening. Dartfish Software is specifiek 
ontworpen om docenten verschillende 
middelen in handen te geven om leren 
te stimuleren met behulp van visuele 
beelden.

Voorzie studenten met automatische, 
directe of vertraagde feedback na een 
prestatie of beweging. Ondersteun de 
dialoog hierover achtereenvolgens met 
videobeelden die de observaties onder-
steunen.

Met behulp van Dartfish zullen studenten 
in staat zijn om sport en bewegingsactiv-
iteiten op te splitsen en techniekverschillen 
te analyseren, vergelijken en accentueren. 
Deze ICT vaardigheid is ook bruikbaar bij 
andere opdrachten zoals bijvoorbeeld het 
demonstreren van relaties tussen bewegen 
en gezondheid.

Lesvoorbereiding

Dartfish Software is meer dan alleen software. Het biedt een volledig concept voor het integreren van 
videobeelden in het onderwijs met voordelen voor zowel docent als student. Het kan worden ingezet 
voor bewustwording en directe feedback tijdens de les en biedt vele nieuwe mogelijkheden voor 
toepassing en verdiepingsopdrachten in het kader van LO als keuze of examenvak.

Voor lichamelijke opvoeding

 

Software

Uw digitale videogebaseerde oplossing 
voor visueel onderwijs

Verbeterde communicatie 
door beelden

Ontwikkel ICT vaardigheden

Deel videobeelden met collega’s en leerlin-
gen als afzonderlijke film, interactief medi-
aboek of als afdrukweergave. Stel een eigen 
lijst van videobeelden samen voor automa-
tisch afspelen tijdens ouderavonden. 

Delen en managen van 
beelden

Testimonials

« Videogebaseerd leren met 
Dartfish in de les LO geeft 
docenten mogelijkheden om te 
reflecteren op de eigen lesprak-
tijk en zichzelf te verbeteren » 
Steve Kibble, toezichthou-
der LO voor Devon Education 
Authority, England 

« Een visuele aanwijzing is 
voor leerlingen vaak leerzamer 
dan een verbale aanwijzing. 
Ik kan wel zeggen dat iemand 
zijn benen recht moet houden 
tijdens zijn handstandoverslag, 
maar dat zegt leerlingen minder 
dan wanneer zij zelf kunnen 
zien wat er fout gaat. Ze 
kunnen zichzelf daardoor beter 
corrigeren. »
Erik Smits, docent LO St Oel-
bert college Oosterhout

« Het gebruik van videobeelden 
heb ik als verfrissend ervaren 
met betrekking tot het onders-
teunen van de feedback aan 
leerlingen. Een beeld is meer 
waard dan 1000 woorden. »
Christine Majeau, docent LO 
aan de Allan A. Martin Senior 
Public School, Ontario, Canada



Overzicht van de functies

Neem video direct via PC op 

> Opname van DV en USB camera’s 
> Bediening van de video camera via 

de computer 
> Categoriseer video tijdens impor-

teren

     

Direct afspelen van video

> Afspelen van video files vanaf 
cd/dvd, computer of netwerk 

> Afspelen videoformats (AVI, MPEG 
I, MPEG II) inclusief streaming 
video formats (WMV, ASF) 

> Afspelen van video op verschillen-
de snelheden, frame voor frame en 
op volledig scherm 

> Gebruik van afspeellijst ter voorbe-
reiding op lessen 

Eenvoudig zoeken en vinden 

> Categoriseer videobeelden met 
eigen zoekcriteria 

> Eenvoudig navigeren en zoeken 
> Back-up en archiveren van video 

clips 
> Beheer de toegang tot folders met 

videobeelden op het netwerk  

Gebruik geavanceerde analysetools 

> Split screen vergelijkingen
> Aantekeningen maken met diverse 

tekentools 
> Datatabellen voor weergave ver-

snelling, snelheid en afstand 
> Clipboard functionaliteit

Creëer en bekijk bewerkte video

> Identificeer sleutel-momenten op 
video en voorzie deze van audio-
commentaar, tekst, tekeningen en 
afbeeldingen

> Bekijk de bewerkte video met 
gemaakte aantekeningen 

> Maak bewerkte videobeelden 
beschikbaar voor vergelijking met 
andere uitvoeringen

Creëer en deel Multimedia presentaties 

> Videocompressie voor cd, dvd, 
Internet

> Snapshots maken van videoclips en 
direct printen of opslaan

> Produceren van interactief me-
diaboek (koppeling van meerdere 
video’s, sleutelmomenten, aante-
keningen en commentaren) 

Netwerklicentie(Classroom) en aanschaf van 2e licentie 

Uitbreiding Dartfish Prosuite en Dartfish TeamPro

Extra opties (vraag naar meer info) 

> Windows 2000-SP4 update, Windows XP-SP2 update, Windows Vista update
> Pentium IV (1.6 GHz), Athlon XP (1.6 GHz), Celeron (1.6 GHz) of P4M (1.0 GHz) 
> 512 MB – 1024 MB RAM aanbevolen
> Voldoende vrije hard disk ruimte voor installatie software en opslag video clips 
> 5400 rpm hard disk
> 128 MB grafische kaart, resolutie 1024x768, 16 bits kleur
> IEEE1394 poort (of FireWire / I-link), ingebouwd of met kaart (voor aansluiting van de videocamera) 
> Vrije USB poort voor ontvanger van de afstandsbediening 

Contact opnemen
Als u meer wilt weten van Dartfish, stuur ons een e-mail op info@dartfish.com, bezoek ons 
op www.dartfish.com of neem contact op met uw dichtstbijzijnde Dartfish vertegenwoordiger.

Dartfish Ltd. 
Rte de la Fonderie 6
1705 Fribourg 5
Tel: +41 26 425 48 50
Fax: +41 26 426 48 59
www.dartfish.com

System requirements

TM Tandem Marketing Sàrl
Rte des Charbonnières 7
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