
Stappenplan Audio opnemen en bewerken 

WAT IS AUDACITY? 
Je kunt audio opnemen en bewerken met onder andere de tool Audacity. 
Audacity is een audiobewerkingsprogramma.  

Een screenshot van een project in Audacity. 

DOWNLOADEN EN INSTALLEREN (WINDOWS) 
1. Ga naar

http://www.audacityteam.org/download/
om Audacity te downloaden. 

2. Voor Windows: klik op Audacity for
Windows.

http://www.audacityteam.org/download/
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 3. Klik vervolgens op Audacity 2.1.2 
installer, een installatieprogramma wordt 
automatisch gedownload.  

 

4. Volg de stappen van het 
installatieprogramma om Audacity te 
installeren. 

 
DOWNLOADEN EN INSTALLEREN (MAC) 
 
 

 

1. Ga naar 
http://www.audacityteam.org/download/ 
om Audacity te downloaden. 

 

 

2. Voor Mac: klik op Audacity for Mac®. 

 3. Klik vervolgens op Audacity 2.1.2.dmg 
file, een installatieprogramma wordt 
automatisch gedownload.  

 

4. Volg de stappen van het 
installatieprogramma om Audacity te 
installeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.audacityteam.org/download/
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FFMPEG PLUGING VOOR MP3 (MAC) 

1. Om een project als .mp3 op te slaan
(exporteren) moet je een plug-in
downloaden.

2. Ga voor het downloaden van deze plug-in
naar http://lame.buanzo.org/#lamewindl

3. Klik op de link zoals hiernaast en een
installatieprogramma wordt gedownload.

4. Doorloop de stappen van het
installatieprogramma.

Zorg ervoor dat je de plug-in op een 
locatie installeert waar hij gemakkelijk 
terug te vinden is. 

FFMPEG PLUGING VOOR MP3 (MAC) 
1. Om een project als .mp3 op te slaan

(exporteren) moet je een plug-in
downloaden.

2. Ga voor het downloaden van deze plug-in
naar http://lame.buanzo.org/#lamewindl

3. Klik op de link zoals hiernaast en een
installatieprogramma wordt gedownload.

http://lame.buanzo.org/#lamewindl
http://lame.buanzo.org/#lamewindl
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4. Doorloop de stappen van het
installatieprogramma.

Zorg er voor dat je de plug-in op een
locatie installeert waar hij gemakkelijk
terug te vinden is.

OPNAME-APPARATUUR 

1. In de meeste laptops zit een microfoon,
deze kun je gebruiken om op te nemen.

2. In veel vaste computers zit geen
microfoon.

Zorg er daarom voor dat je een aparte
microfoon aansluit op de computer.

3. Om te zorgen dat het juiste opname-
apparaat ingesteld staat, ga je in Audacity
naar Bewerken en klik je op Voorkeuren.

4. Onder het kopje Apparaten staat
Opnemen. Selecteer hier bij Device: het
juiste afspeelapparaat.
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GELUID OPNEMEN 
5. Klik op de ronde rode opnameknop naast

de afspeelknoppen. Al het geluid wordt
nu meteen opgenomen.

6. Klik op de stopknop om te stoppen met
opnemen.

7. De opname vind je terug in het
audiospoor.

8. Is een stuk niet goed, dan kun je dit
selecteren door te klikken en slepen.

9. Met Delete kun je het vervolgens
verwijderen.

OPNAME EXPORTEREN 

10. Om de opname te exporteren, klik je op
Bestand en vervolgens op Audio
exporteren...
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11. Zoek de locatie op waar je de opname
naartoe wilt exporteren, geef deze een 
duidelijke naam en kies achter Opslaan 
als: voor Mp3-bestanden. Klik uiteindelijk 
op Opslaan.

12. Klik in het volgende scherm op OK.

13. Je opnamebestand is nu geëxporteerd als
mp3 en is terug te vinden op de locatie 
die je gekozen hebt.




