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Legenda
De volgende iconen kom je tegen in dit werkboek:

Opdracht

Actieve opdracht Filmopdracht Groepsopdracht Tekenopdracht

Infoblokje

Infofilmpje

Wist-je-dat-je

Filmpje bij een 
wist-je-dat-je

In dit werkboek kom je te weten hoe je een korte film van maximaal 5 minuten maakt. Dit
werkboek bevat zes lessen en een aantal handige bijlagen.

Dit werkboek kun je zowel geprint als digitaal invullen. Werk je digitaal? Let er dan op, dat je 
het werkboek “Opslaat als” op je device, telkens als je iets ingevuld hebt. Zo raak je je 
antwoorden nooit kwijt.

Alle woorden waar een sterretje* bij staat, worden uitgelegd in de begrippenlijst. Deze lijst 
vind je in de bijlage.

Naast de opdrachten die je kunt invullen in je werkboek, zie je in iedere les ook een leeg 
notitievlak. Zo kun je al je ideeën gelijk opschrijven. Handig, voor het maken van je eigen 
korte film. 

Werkboek

Tip!
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• Een film maken
• Filmgenres
• Filmposter foto
• Filmoefening

In deze les...

Film

Bij het maken van een film komt heel veel kijken. 
De fase voordat de film wordt opgenomen is de creatieve periode waarin een idee wordt 
omgezet in een verhaal, een storyboard* en een filmscenario*. Dat noem je ook wel de 
ontwikkelingsfase. Als dat allemaal gebeurd is begint de productiefase. 
Tijdens de productiefase wordt de film opgenomen.

Een film maken
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1.4 Noem drie filmgenres:

1

1.3 Wat betekent genre?

1.1 Kijk naar het filmpje en beantwoord daarna de vragen.

1.2 Noem drie onderdelen die belangrijk zijn voor het maken van een film:
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Stappenplan:
1 Typ bij google je gekozen filmgenre bij 
               de zoekfunctie. 
2 Zoek op afbeeldingen
3 Kies samen een afbeelding of 
               filmposter die jullie het best bij het 
               gekozen genre vinden passen.
4 Kopieer en plak de afbeelding in een 
               digitaal bord, of download, print en 
               knip en plak de afbeelding hiernaast.

62

Filmgenres
2.1 Maak nu je eigen top 3 van filmgenres:

2.2 Je hebt nu een top 3 van filmgenres gemaakt. Zoek een klasgenoot die tenminste één
               zelfde genre in de top 3 heeft staan. Ga samen op zoek naar afbeeldingen of 
               filmposters die bij het genre passen. 

Inspiratie nodig? Kijk hier naar de top 10 filmgenres
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Een trailer is een voorstukje van een film waarmee het publiek nieuwsgierig wordt gemaakt 
naar de film. Er wordt nog niet te veel verklapt maar de bedoeling is dat je door het zien van de 
trailer de film wilt bekijken.

Een trailer

Een trailer
4.1 Kijk naar de trailer van ‘De piraten van hiernaast 2’

3

Filmposter
3.1 Maak groepjes van vier en maak met je telefoon
               zelf een filmposterfoto.

Tips!
• Stel je voor dat jullie zelf de 
               hoofdrollen hebben in de film. 
• Soms is het moeilijk om iets 
               te verzinnen. Neem dan een 
               bestaande filmposter als 
               voorbeeld.

6



Filmoefening
5.1 Kies één kort moment uit de trailer van ‘De piraten van hiernaast 2’.
               Gebruik je telefoon als camera en probeer het gekozen stukje na te spelen en te filmen.

4.2 Welk genre kan bij deze film passen?

4.3 Wat vind je goed aan deze trailer?

4.4 Zou jij naar de bioscoop gaan om deze film te zien?

4.5 Waarom wel/niet?
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Do’s en Dont’s voor het filmen met de camera op je telefoon:
• Film horizontaal.
• Probeer het beeld zo stil mogelijk te houden.
• Let erop dat de microfoon dichtbij de spreker is. Zorg er ook voor dat je 
               in een rustige omgeving filmt, zonder storend geluid.
• Zorg voor genoeg licht, maar niet te veel licht en 
               vooral voor geen tegenlicht. (Tegenlicht is fel 
               licht dat vanachter de persoon die wordt gefilmd 
               in de camera schijnt)
• Inzoomen lijkt heel makkelijk, maar je kunt beter 
               dichterbij gaan staan (ook voor het geluid), dan 
               inzoomen met de zoomfunctie van je telefoon 

Filmtips!

Een leuk weetje om alvast te onthouden: 
dit voorwerp heet een klapbord* Klapbord

In de volgende les gaan jullie aan de slag met shots, kaders en perspectieven en maken jullie 
een begin met jullie eigen filmverhaal.

De volgende les!
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• Shots en perspectieven
• Foto-opdracht
• Filmen vanuit POV
• Camerabeweging
• Brainstormen

In deze les...

Camerastandpunten

Als je naar een film kijkt, heb je misschien niet altijd door hoe de manier van filmen meehelpt 
om het verhaal zo goed mogelijk te vertellen. 
Een filmmaker gebruikt camerastandpunten, perspectieven en camerabewegingen. 
In deze les leer je wat de effecten zijn van de verschillende manieren van filmen. 

Effecten van filmen
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Filmshots tellen
2.1 Bekijk de ontbijtscène uit de film Mathilda. 
               Hoeveel shots tel je?

Filmshots
1.1 Kijk het volgende filmpje en beantwoord 
               daarna de vragen.

1.2 Welke drie shots worden er besproken in het filmpje?

1

1.3 Welke twee perspectieven worden er besproken in het filmpje?

1.4 Welke twee bewegingen worden er besproken in het filmpje?
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2.2 Welke shots heb je gezien in dit fragment?

Deze filmshots worden het meest gebruikt: 

Filmshots

Totaalshot

Mediumshot

Een ruim shot, 
de hele omgeving is 

zichtbaar, de persoon 
is van top tot teen te 

zien.

Close up

Insert

De persoon is volledig 
zichtbaar ter hoogte 

van het middel, 
de kijker ziet de 

situatie goed.

Slechts een deel van 
de persoon is 

te zien, de emotie is 
goed zichtbaar.

Een detailopname, een 
shot van dichtbij dat 

gebruikt wordt om de 
aandacht te vestigen 

op een bepaald detail.

Point Of View (POV)
Dit is een techniek waarbij het lijkt alsof de kijker door de ogen kijkt van een filmpersonage. 

De camera is dus ‘de ogen’ van het personage*.

11



POV
3.1 Maak 2 POV foto’s.
               Bepaal twee punten waar het personage naar kijkt. 
               Maak de foto’s vanuit de ooghoogte van:
               • Een groot personage
               • Een klein personage

 POV 1

 POV 2

Plak hier je foto

Plak hier je foto
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Perspectief is een punt van waaruit de cameraman/vrouw filmt. 
Deze perspectieven worden het meest gebruikt: 

Perspectieven

Kikkerperspectief
Hierbij film je vanuit een 

laag standpunt. 
Wat je filmt lijkt hierdoor 

groter, machtiger.

Voorbeeld
Je filmt hoe je binnenkomt in het klaslokaal. 

Je ziet achtereenvolgens: 
Shot 1: De lange gang 

(totaalshot-ooghoogte)
Shot 2: De deurkruk terwijl je de deur open

doet (insert-vogelperspectief). 
Shot 3: Een klasgenoot 

(medium of close-up-ooghoogte). 
Shot 4: Vanaf je stoel het digibord 

(totaal-kikkerperspectief)

Vogelperspectief
Hierbij film je vanuit een 
hoog standpunt. Wat je 

filmt lijkt daardoor 
kleiner, nietiger.

Ooghoogte
Hierbij film je op

 ooghoogte van de 
persoon of het object 

dat wordt gefilmd.

Perspectieven
4.1 Schrijf het juiste perspectief bij de foto’s die 
               je gemaakt hebt bij opdracht 3

4.2 Maak allebei een kort filmpje vanuit je eigen 
               point of view (POV). Gebruik hiervoor je 
               mobiel. Zorg dat er tenminste twee 
               perspectieven en twee verschillende shots in 
               voorkomen.

Inspiratie nodig? Kijk dan dit voorbeeldfilmpje.
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Tijdens het filmen kun je met de camera bewegingen maken. De pan en de tilt zijn hier 
voorbeelden van.
De pan beweging is een beweging waarbij je de camera horizontaal beweegt.
De tilt beweging is een beweging waarbij je de camera verticaal beweegt.

Camerabewegingen

Korte film
4.1 Maak de groepjes waarmee jullie je eigen korte film gaan maken.
               Zet de stopwatch op 10 minuten.
               Kies een genre voor jullie eigen film. Schrijf het genre in het midden van het woordweb.
               Schrijf nu zoveel mogelijk ideeën op die je krijgt bij het genre. 
               Probeer met elkaar één zin te maken waar de ideeën in voorkomen

Genre:

Onze filmzin:



In de volgende les gaan jullie aan de slag met het kiezen van een onderwerp en het maken
van een filmscript.

De volgende les!
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• Het verhaal in een film
• Bedenk je verhaal
• Check je filmverhaal
• Begin-midden-eind
• Acteeroefening

In deze les...

Verhaal

Voor het maken van een film heb je een verhaal nodig. In de filmwereld noemen ze dit een 
‘plot’. De plot is de verhaallijn in een film oftewel de opeenvolging van gebeurtenissen waarbij 
elke gebeurtenis een andere veroorzaakt. 
In deze les maken jullie een eigen verhaallijn.

Filmverhaal
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Verhaalopbouw
1.1 Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vragen.

1

1.2 Noteer de titel van een film waarvan jij het verhaal 
               goed vindt:

1.3 Wie is in deze film de hoofdpersoon? 

1.4 Welk doel heeft deze hoofdpersoon? 

1.5 Wie/wat werkt dat doel tegen, wie of wat is de tegenkracht?
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Midden – Wat gebeurt er en waarom? 
In het midden wordt de goede hoofdpersoon vaak tegengewerkt door een ander 
personage: ‘de slechterik’. Soms moet de goede hoofdpersoon iets oplossen of 
onderzoeken, om zijn/haar droom of wens uit te kunnen laten komen. In het midden is 
het vaak nog onduidelijk of het zal lukken. Dit maakt het verhaal spannend. 

Eind – Hoe loopt het af? 
Hebben de hoofdpersonen hun dromen of wensen vervuld? Het wordt duidelijk of het 
verhaal goed of slecht afloopt. 

Verhaal vragen
2.1 Werk in hetzelfde groepje als waarmee je het woordweb hebt gemaakt in de vorige les. 
               Pak het woordweb erbij en maak jullie verhaal door deze vragen te beantwoorden. 

Welke personages komen er 
in het verhaal voor?

Wat is er aan de hand?

Waar gaat het verhaal over?

Een verhaal bestaat uit drie onderdelen:

Verhaalopbouw

Begin – Over wie gaat het en waar speelt het zich af?
In het begin worden de hoofdpersonen voorgesteld, met vaak elk hun doel (droom of 
wens). Ook wordt duidelijk waar het verhaal zich afspeelt en wat de sfeer van de film is 
(spannend, grappig, avontuurlijk). 
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Bedenk een onverwachte
wending

Titel van het verhaal

Waar speelt het zich af?

Past het verhaal bij het 
groepje?

Is het duidelijk welk 
onderwerp het verhaal 

heeft?

Wat vind je goed aan de 
film?

Zijn er spannende, 
verrassende momenten te 
bedenken bij dit verhaal?

Is het haalbaar om het 
verhaal in 1 les te filmen?

Heb je nog een leuke tip?

Check je verhaal
3.1 Laat je verhaal zien aan een ander groepje in de klas. 
               Het andere groepje gaat volgens deze ‘checklist’ het verhaal beoordelen.
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Acteertips
5.1 Bekijk dit filmpje en luister goed naar de tips van Bobbie 
               over acteren.

Begin Midden Eind

Begin - midden - eind
4.1 Schrijf in maximaal drie zinnen per vlak op wat het begin, midden en eind is.

Start bijvoorbeeld met: 
een flashback* of 
flashforward*, een 
verrassing, een vraag of 
raadsel. 
Introduceer de 
personages*.

Beschrijf een 
(spannende) wending: 
de personages krijgen te 
maken met obstakels om 
het doel te bereiken.

Beschrijf de ontknoping: 
is het een open einde? 
Loopt het goed of slecht 
af?

2
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1 Op dit Youtube kanaal vind je korte Nederlandse films. 
Kies er eentje uit en bekijk de film. 
Kijk of de opbouw van het filmverhaal duidelijk is 
(is er een duidelijk begin, midden en eind?).

3

Acteren
6.1 Ga tegenover elkaar zitten . Om de beurt laat je een emotie (boos, bang, blij, verliefd,  
               chagrijnig, bang, zenuwachtig) zien.De ander raadt de emotie. Speel de emotie heel 
               erg klein met alleen je gezicht. Probeer eens uit of de ander het kan raden door zo min 
               mogelijk te laten zien maar vooral aan de emotie te denken.
               Beantwoord daarna de volgende vragen.

6.2 Was het gemakkelijk om de emotie te spelen?

6.3 Waarom wel/niet?
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In de volgende les gaan jullie aan de slag met het maken van een storyboard.

De volgende les!

22



• Wat is een storyboard?
• Een storyboard maken
• Draaiboek invullen
• Extra opdracht oefenshots
• Extra opdracht acteren
• Extra opdracht klapbord maken

In deze les...

Storyboard

Met het maken van een storyboard zorg je dat je weet 
hoe je filmverhaal eruit komt te zien.

Een storyboard is een soort stripverhaal van je verhaal.

Storyboard
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Storyboard
1.1 Bekijk de volgende filmpjes over het maken van een storyboard.

1 2

1.2 Zet de stopwatch op 3 minuten. Teken hier het missende filmshot. 
 

1.
Shot: Medium

Perspectief: Ooghoogte
Wat: Coco zingt

1

2

2.
Shot: Totaal

Perspectief: Vogel
Wat: Het publiek bewondert Coco

3.
Shot: Insert

Perspectief: Ooghoogte
Wat: De gitaar van Coco

3

Tip!
Bekijk de soorten shots uit 

les 2 nog eens!
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Storyboard maken
2.1  Pak uit de vorige les het verhaal (begin-midden-eind) erbij. Print 2 lege 
                storyboards uit de bijlage. Teken in maximaal 12 tekeningen/shots het verhaal van 
                jullie korte film:
                • Per frame (hokje) wordt een shot getekend.
                • De tekening laat het kader en perspectief zien.
                • Schrijf per shot de zinnen tekst van de personage(s) erbij.
                • Maak een foto van je storyboard en bewaar deze goed!

Draaiboek
3.1  Het draaiboek: een goede voorbereiding is het halve werk. Tijdens de volgende les 
                gaan jullie filmen. Het is belangrijk dat je van tevoren precies weet waar je filmt en 
                welke spullen en kostuums er nodig zijn.
                Vul onderstaand draaiboek in, ga uit van de volgorde van de shots uit het storyboard. 
                Schrijf per onderdeel de naam op van degene die het onderdeel regelt en noteer wie 
                de camera bedient per filmshot (zie voorbeeld draaiboek).

Locatie Kostuums Rekwisieten Camera

Voorbeeld draaiboek:

Schoolplein

Gang

Klaslokaal

Kamer directeur

Trainingsjasje (Bart)
Petje (Skye)

Eigen kleding 
(allemaal)

Bal (Merel)
Agenda (Vincent)

Schooltas (allemaal)
Lynn

Bart

Skye

Merel

Stoel op wieltjes 
(Bart)

Plant (Skye)
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1 Kies minimaal drie shots uit het storyboard en 
oefen deze shots met je groepje. Gebruik 
hiervoor je telefoon.

Tip!
Kijk voordat je gaat filmen nog 

even naar de Do’s en Dont’s van 
het filmen met je telefoon 
(les 1) en naar de bijlage: 

shots en perspectieven

2 Kijk de oefenshots samen terug.

3 Komen de shots over zoals jullie hebben 
bedoeld? Waarom wel/niet?

Oefenshots
 

Locatie Kostuums Rekwisieten Camera
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1 Het is goed om het spel (acteren) goed te oefenen zodat het er heel echt uit ziet: 
realistisch. Het lastige aan acteren is dat je jezelf niet goed kunt zien. Het is handig om 
samen te oefenen, zodat je elkaar tips kan geven. 
                • Ga tegenover elkaar staan.
                • Kies een zin uit de tekst die je gaat zeggen in de film. Bedenk welke 
                              emotie daarbij past.  
                • Degene die kijkt moet goed opletten of het geloofwaardig* wordt 
                              gespeeld. Ziet het er echt uit? Geloof je wat er gespeeld wordt?
                • Als je het gelooft, zeg je ‘ja’ en mag de volgende speler een zin zeggen.
                • Als je het niet gelooft, zeg je ‘nee’ en geef je de speler een tip om het 
                              geloofwaardiger te spelen.  
                • Degene die speelt mag het nog een keer proberen, net zolang tot de 
                              ander het gelooft en ‘ja’ zegt.  
                • Als je met zijn tweeën oefent, kies je om de beurt een zin met een emotie 
                              en speel je het voor elkaar.

Acteren
 

Tip!
Je kan deze oefening ook 
thuis doen!

1 Zie voor deze extra opdracht de bijlage: Klapbord maken.

Klapbord maken
 

Als je gaat filmen...
• Zorg ervoor dat alle spullen die je nodig hebt aanwezig zijn. 
• Zorg ervoor dat de gewenste locatie beschikbaar is
• Zorg voor een opgeladen telefoon/camera

Tips!
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In de volgende les filmen jullie alle shots voor jullie film. 

De volgende les!
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• Tijd voor actie
• Tips voor je gaat filmen
• De gemaakte filmshots opslaan

In deze les...

Filmen

29

Vandaag is het tijd voor actie op jullie filmset! 
De film die jullie hebben bedacht wordt opgenomen. 

Tijd voor actie



Kijk nog even goed naar het draaiboek en controleer of alle spullen aanwezig zijn.
Neem je storyboard mee naar de plek(ken) waar de film wordt opgenomen zodat je geen 
shots vergeet op te nemen. Als een shot niet in één keer lukt is dat niet erg. Het kan opnieuw 
totdat het goed is.

Tips!

 

Stunts
1.1 Spreek van tevoren goed af hoe je je eigen stunts* 
               gaat spelen. Bekijk hier een filmpje met acteertips 
               van acteurs uit Spangas.
 

1

Wist je dat...
een opnameleider* op een filmset vlak voordat er een filmshot wordt opgenomen heel hard 

‘ACTIE!’ roept? Dit doet hij of zij zodat de concentratie van de filmcrew en de acteurs optimaal 
is tijdens de opname.

Hebben jullie een heel spannend verhaal geschreven? Gebeurt er een ongeluk? Zijn er 
mensen die ruzie krijgen? Zorg ervoor dat de kijkers de spannende acties geloven.

Stunts
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1.2 In het filmpje geven acteurs van Spangas tips over stunts. Welke stunt zou je willen 
               uitproberen? En waarom?

Do’s en Dont’s voor het filmen met de camera op je 
telefoon:
• Film horizontaal.
• Probeer het beeld zo stil mogelijk te houden.
• Let erop dat de microfoon zo dicht bij mogelijk 
               de spreker(s) is. Zorg er ook voor dat je in een 
               rustige omgeving filmt, zonder storend geluid.
• Zorg voor genoeg licht, maar niet te veel licht 
               en vooral voor geen tegenlicht. (Tegenlicht is 
               fel licht dat vanachter de persoon die wordt 
               gefilmd in de camera schijnt)
• Inzoomen lijkt heel makkelijk, maar je kunt 
               beter dichterbij gaan staan (ook voor het 
               geluid), dan inzoomen met de zoomfunctie 
               van je telefoon. 

Filmtips!

Zorg dat alle shots worden opgeslagen! In de volgende les ga je de film monteren.

De volgende les!
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• Monteren
• Muziek en montage
• Montage stappenplan
• Extra opdracht trailer maken

In deze les...

Montage en muziek

Het monteren van een film is als een puzzel. Je voegt beelden 
samen en zet ze achter elkaar in je tijdlijn*. 
De volgorde van de beelden is bepalend voor het verhaal 
dat je wilt vertellen.

Monteren
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Montage
1.1 Bekijk het volgende filmpje over montage
               

1.2 Extra opdracht: bedenk voor je eigen film ook een ‘truc’ met montage.

1

Muziek
2.1 Met muziek kun je het verhaal dat je wil vertellen versterken. 
               Bekijk de volgende fragmenten en beantwoord daarna de vragen.

2 3

2.2 Welk genre hoort bij fragment 1?

2.3 Welk genre hoort bij fragment 2?

In bovenstaande fragmenten is alleen de muzieksoort aangepast. 
De beelden zijn hetzelfde. Je ziet en hoort welk effect muziek heeft op de sfeer in een film. 
Het genre verandert zelfs!

Fragment 1 Fragment 2

Tip!
Probeer verschillende 
muzieksoorten uit als je 
gaat monteren!
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• Het doel van een trailer is het nieuwsgierig maken van je publiek.
• Kies de shots die volgens jou het meest nieuwsgierig maken.
• Geef niet té veel prijs van je film.
• Eindig met een cliffhanger*.
• Gebruik muziek om het genre duidelijk te maken.
• Maak de trailer niet langer dan 20 seconden 

Trailer tips!

 
  Een trailer maken

1 In les 1 hebben jullie de trailer gezien van ‘De piraten van hiernaast 2’: 
               een promotiefilmpje dat een voorproefje geeft van de film. 
               Maak, als jullie film helemaal af is, jullie eigen trailer. 

Kijk naar een trailer uit een genre dat bij jullie film past. 
Hiernaast zie je twee voorbeelden: 4 5

"Spijt"
"Storm-Letters 

van vuur"

Hieronder staat een stappenplan voor het monteren van een film. 
Lees het eerst goed door en begin dan met het monteren aan de hand van dit stappenplan. 
Zorg dat de film niet langer duurt dan 5 minuten.
                1 Kies de app of het programma waarin je gaat monteren (zie de bijlage 
                              materialen en apps).
                2 Open de app en zet eerst alle losse shots in de juiste volgorde in je tijdlijn.
                3 Kijk welke shots te lang zijn en kort deze in.
                4 Kies en monteer geluiden en/of muziek onder je film (zie de bijlage 
                              materialen en apps).
                5 Monteer de titel en de aftiteling in je film.
                6 Sla de film op.

Montage stappenplan
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Succes met
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Colofon
Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de werkboeken bij de leerlijn 
Beeldbastards bedanken voor het meedenken, meelezen en meeschrijven.

Kaya Minnegal  Montage filmpjes

Stephanie van den Kieboom 

Elsa Brunsman 

Laura Slakhorst  

Karine Roldaan

Specialist Digitale Geletterdheid, Het Erasmus Almelo

Teamleider De Stedelijke Mavo, Stedelijk Lyceum Enschede

Concordia Film I Theater I Beeldende Kunst

Inhoud lessenreeksen 
Artistiek leider Theatermakerij Enschede

Komvoor I educatieve projecten Eindredactie en vormgeving  

Nikita Nieuwkerk Docent Theatermakerij Enschede

Met speciale dank aan:

Agnes Stam Docent beeldende kunst De Stedelijke Mavo voor het testen van 
materiaal en advies.

Leerlingen van De Stedelijke 
Mavo leerjaar 2 en 3

voor het meedenken over de vormgeving en het testen van het 
materiaal.

Het project BeeldBastards is een initiatief van de Stedelijke Mavo (Stedelijk Lyceum Enschede), 
Concordia, het Erasmus Almelo en Theatermakerij Enschede en wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Fonds Cultuurparticipatie.



Film begrippen

ART DIRECTION: Vormgeving van de film; van decors tot kostuums.
ART DIRECTOR: De persoon die eindverantwoordelijkheid is voor het complete ontwerp en de 
aankleding van locaties, sets en spelers. Artistiek leider van een film. 
COSTUMEDESIGNER: De persoon die voor de acteurs de kleding en accessoires verzorgt, 
passend bij het personage.  
FILMSTUDIO: Gebouw, met bijbehorende faciliteiten, waar films opgenomen worden.
FLASHBACK: Een techniek waarbij de kijker mee terug wordt genomen in het verleden, vaak 
met het doel de situatie in het heden te verklaren.
FLASHFORWARD: Een techniek waarbij de kijker mee wordt genomen in de (verre) toekomst 
van het verhaal, vaak met het doel om spanning op te bouwen.
GELOOFWAARDIG SPEL: Het geloven waard, overtuigend spel.
GRIME: Schmink om bijvoorbeeld karaktereigenschappen van een personage of maskers 
vorm te geven. Ook het maken van nep-wonden behoort hiertoe. 
GRIMEUR: De persoon die voor de acteurs de make-up en grime/schmink verzorgt, passend 
bij het personage. 
HAIRDRESSER: De persoon die voor de acteurs het haar en eventuele pruiken verzorgt, 
passend bij het personage. 
KLAPBORD: Hulpmiddel om video- en audiosporen te synchroniseren.
LOCATIE: Plaats, buiten de filmstudio, waar een scène wordt opgenomen. 
LOCATIESCOUT: De persoon die opzoek gaat naar passende locaties voor de filmopnamen. 
MOODBOARD: Een overzicht van afbeeldingen, eventueel aangevuld met tekst of losse 
woorden. Er kan bijv. een moodboard gemaakt worden van de set of de kleding. Hierdoor 
wordt in één opslag de stijl en benodigdheden duidelijk. 
PERSONAGE: Uitbeelding van een persoon in een verhalend of dramatisch kunstwerk zoals 
een roman, toneelstuk of film. 
PLOT: Opeenvolging van gebeurtenissen in een film, waarbij elke gebeurtenis een andere 
veroorzaakt of ertoe leidt.
REKWISIET: Voorwerp/attribuut die belangrijk is voor het verhaal. Ook wel prop genoemd. 
SETDRESSER: De persoon die voor de rekwisieten en andere spullen zorgt die nodig zijn voor 
de film.
SCENARIO: Het chronologische filmverhaal in handelingen en dialogen. Ook wel script 
genoemd. 
SCENARIOSCHRIJVER: Schrijver van het filmverhaal. 

38



SCÈNE: Eenheid van tijd, plaats en handelingen binnen een scenario. Een scène bestaat uit 
verschillende shots. 
SCENARIO: Het chronologische filmverhaal in handelingen en dialogen. Ook wel scenario 
genoemd. 
SHOT: Een ononderbroken filmopname. Dus het stukje film tussen het aanzetten van de opna-
me (play) en het stoppen van de opname. Per shot wordt een kader, standpunt en beweging 
gekozen. 
STORYBOARD: uitgetekend draaiboek van alle shots/scènes.
TAKE: Filmopname, in één keer opgenomen scène.
VOICE OVER: Commentaarstem bij filmbeelden. Na de filmopnames wordt deze vaak opgeno-
men, en tijdens de montage onder de film geplakt. 
CAMERABEWEGING: Beweging van de camera tijdens de opnamen. Bijvoorbeeld pan, tilt en 
rijder. 
CAMERAMAN/-VROUW: De persoon die de camera bedient en door de zoeker kijkt tijdens de 
opnamen. Hij/zij werkt meestal in nauw overleg met de regisseur. 
CLOSE-UP: Het type kader waarbij de camera dicht bij het onderwerp staat. Opname van 
dichtbij, waarbij details te zien zijn. 
KADER: Omlijsting (uitsnede) van het beeld. Wat binnen de omlijsting komt, hangt onder 
andere af van de afstand tot het onderwerp. Dus waar staat de camera? In film wordt 
onderscheid gemaakt tussen totaal, medium en close-up. 
KIKKERPERSPECTIEF: Perspectief waarbij het oogpunt zich onder het voorwerp bevindt. Zeer 
laag standpunt van de camera, waarbij je van onderaf naar boven filmt. 
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Apps en materialen

De filmbeelden worden gemaakt met behulp van jullie telefoons en/of Ipads. Voor het filmen 
is het fijn om aanvullende materialen te gebruiken. In deze bijlage staat beschreven welke 
apparatuur en materialen je kan gebruiken om de filmbeelden zo goed mogelijk te maken.

Tripod

Een tripod is een statief waar je je telefoon op vast kan klik-
ken. Zo voorkom je dat de camera beweegt en maak je scherpe 
beelden. Als je de pootjes van de tripod inklapt kun je het statief 
gebruiken om vloeiende beelden te maken, je filmt dan als het 
ware vanuit de hand, met de pootjes van de tripod als handvat.

Applicaties

Je kunt de beelden editen (oftewel monteren) in apps en computerprogramma’s die daar 
speciaal voor zijn gemaakt. De volgende apps en programma’s zijn eenvoudig om te 
gebruiken:

Geluidseffecten Muziek
Voor het downloaden en gebruiken van geluiden en muziek:

Imovie

Freesound Zapsplat Bensound Orangefreesounds

Windows Moviemaker VivaVideo

1 32 4
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Filmshots, perspectieven en bewegingen

Filmshots

Bewegingen

Totaal Medium Close

 Het type kader waarbij de camera 
ver van het  onderwerp staat. Een 

zeer ruime camera-instelling, 
waarbij je van ver weg filmt en 

een overzicht hebt. 

Het type kader dat een 
half totaalshot van een 

persoon filmt.

Het type kader waarbij de 
camera dicht bij het 

onderwerp staat. Opname 
van dichtbij, waarbij details 

te zien zijn.

Pan
Horizontale camerabeweging vanaf een vast 
punt. Bijvoorbeeld van links naar rechts bij 
het in beeld brengen van een skyline.

Tilt
Verticale camerabeweging vanaf een vast 
punt. Bijvoorbeeld van boven naar onder bij 
het in beeld brengen van een hoog gebouw.
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Perspectieven

Vogelperspectief

Ooghoogte

Kikkerperspectief

Kikkerperspectief
Perspectief waarbij het oogpunt zich onder het voor-
werp bevindt. Zeer laag standpunt van de camera, 
waarbij je van onderaf naar boven filmt.

Ooghoogte
Met ooghoogte wordt bedoeld de ooghoogte van de per-
soon of het object dat wordt gefilmd.

Vogelperspectief
Perspectief waarbij het oogpunt 
zich boven het voorwerp bevindt. 
Zeer hoog standpunt van de 
camera, waarbij je van bovenaf 
naar beneden filmt. 
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• Potlood
• Liniaal
• Acrylverf (zwart en wit)
• Kwast
• Hardboard
• Superlijm
• Scharnier en moeren
• Witte marker

Tip!

Voor de letters kun je in plaats van een witte marker 
ook stickers gebruiken.

1

Instructies

Kijk hier het instructiefilmpje:

 

Klapbord maken

Wat heb je nodig?
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Filmen met je telefoon

DO DON'T

Horizontaal filmen

De telefoon dichtbij de  acteurs 
houden als ze tekst zeggen. De 
microfoon van een telefoon geeft 
niet het beste geluid als je te ver weg 
staat

Vloeiende bewegingen maken

Filmen in de selfiestand. De lens van 
de camera achterop de telefoon is 

veel beter

Filmen met lawaai op de 
achtergrond 

Schokkerige bewegingen maken 
met de telefoon

In en uitzoomen met de telefoon

Naast het horizontaal filmen vind je hier nog een aantal belangrijke tips voor het filmen met je 
smartphone, oftewel de do’s en don’ts 


	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 5: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 11: 
	Lijstvak 1: []
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 14: 
	Tekstveld 15: 
	Tekstveld 16: 
	Tekstveld 17: 
	Tekstveld 18: 
	Tekstveld 19: 
	Tekstveld 20: 
	Tekstveld 21: 
	Lijstvak 2: []
	Lijstvak 3: []
	Tekstveld 27: 
	Tekstveld 23: 
	Tekstveld 24: 
	Tekstveld 25: 
	Tekstveld 30: 
	Tekstveld 28: 
	Tekstveld 26: 
	Tekstveld 29: 
	Tekstveld 32: 
	Tekstveld 31: 
	Tekstveld 22: 
	Tekstveld 33: 
	Tekstveld 34: 
	Tekstveld 35: 
	Tekstveld 37: 
	Tekstveld 36: 
	Tekstveld 40: 
	Tekstveld 38: 
	Tekstveld 39: 
	Tekstveld 43: 
	Tekstveld 41: 
	Tekstveld 42: 
	Tekstveld 46: 
	Tekstveld 44: 
	Tekstveld 49: 
	Tekstveld 47: 
	Tekstveld 48: 
	Tekstveld 45: 
	Tekstveld 50: 
	Tekstveld 51: 
	Tekstveld 52: 
	Tekstveld 53: 
	Tekstveld 54: 
	Tekstveld 1: 
	Lijstvak 4: []
	Tekstveld 58: 
	Tekstveld 57: 
	Tekstveld 55: 
	Tekstveld 56: 
	Tekstveld 59: 
	Tekstveld 60: 
	Tekstveld 61: 
	Tekstveld 62: 
	Tekstveld 63: 
	Tekstveld 64: 
	Tekstveld 65: 


