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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 reclamefilmpje 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 
reclamefilmpje. 

Werkboek

Tip!
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• Logo’s
• Hoe zag een reclame er vroeger uit?
• Wat is een goeie reclame?
• Hoe verkoop je een product?

In deze les...

Reclame

Een reclame is een vorm van communicatie met als doel iets aanprijzen of promoten bij
anderen. 
Een merk of een product werkt vaak met een logo: een beeld dat nadat er vaak reclame is 
gemaakt bekend wordt bij het grote publiek.
 

Wat is reclame?
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1.1 Hier zie je drie logo’s. Welke merken horen erbij?

1.2 Wat is jouw favoriete logo? Teken of plak er een plaatje van in je werkboek.

1.3 Wat vind je mooi aan dit logo?
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2.1 Bekijk dit filmpje.
2.2 Welke trucs worden gebruikt in reclames? Noem er twee.

Door deze trucs 
trappen wij in reclame

Loekie zien op beeld? 

Truc 1:

Truc 2:

Loekie de Leeuw

Wist je dat...
Loekie de leeuw dé pop is die al sinds 1972 reclames van de 
STER opvrolijkt in korte filmpjes. ‘Asjemenou’ is de bekende 

uitspraak van Loekie de Leeuw. 
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STER
In het begin en eind van de filmpjes is ook het STER-logo te zien. De Ster is een afkorting van 
Stichting Ether Reclame. De Ster verzorgt in Nederland reclame bij de Nederlandse Publieke 
Omroep.

3.1 Weet jij hoe het logo van de STER eruitziet? Omschrijf of teken het logo van de STER. 

Er bestaan speciale reclameprijzen. Deze prijzen zijn naar Loekie de Leeuw vernoemd. Voor 
de beste reclame bestaat een prijs maar ook voor de meest irritante reclame is er een prijs in 
het leven geroepen. 
De gouden leeuw kan gewonnen worden voor BESTE RECLAME
De loden leeuw kan gewonnen worden voor MEEST IRRITANTE RECLAME

Reclameprijzen
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Filmpje
4.1 Kijk de volgende fragmenten en raad na afloop welke van deze reclames de 
 GOUDEN en welke de LODEN leeuw hebben gewonnen. Schrijf LODEN of GOUDEN  
 onder de QR-codes.

1 2 3

4 5 6
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Filmpje
5.1 Bekijk dit filmpje
5.2 Werk voor deze opdracht in tweetallen of groepjes van vier. 
 Kies een verkoper en een klant of kies twee verkopers en twee  
 klanten. Verzin een product dat je wil verkopen, het mag ook een 
 zelfbedacht product zijn. Probeer elkaar iets te verkopen. 
 Beoordeel eerlijk wanneer het verkopen lukt. 
 Oefen hoe je het product gaat verkopen en wissel ook van rol. 

6.1 Neem een reclamefilmpje op
 Zet de camera/telefoon op een tripod 
 Kies een vast standpunt, druk op record
 Praat met je groepje tegen de camera/telefoon alsof de camera de  
 klant is, verkoop hetzelfde product als in de vorige oefening.
6.2 Kijk de filmpjes terug.

Tripod

Tips!
• Kom actief over
• Maak oogcontact
• Verkoop het met een glimlach

Gebruik deze tekst 
Verzin zelf wat er gezegd wordt op de plek van de 
stippeltjes

Goedemiddag!
Ik heb hier een …..
Het is een koopje
De reden dat ik denk dat het echt iets 
voor jou is, is omdat…..
Het is superfijn om te hebben omdat…

 Zouden jullie het product kopen na het zien van het filmpje?
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 Welke tips geven jullie aan jezelf?

 Welke tips hebben anderen voor jullie?

In de volgende les leer je alles over de soorten shots, standpunten en perspectieven en wer-
ken jullie aan een beeldverhaal.

De volgende les!
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• Een inkijkje op de filmset van een reclame
• Kaders, standpunten en bewegingen
• Foto's maken
• Film het in één take*

In deze les...

Kaders, standpunten en bewegingen

Een filmshot oftewel een take is één ononderbroken filmopname. Het is alles dat wordt 
opgenomen tussen het aan- en uitzetten van de opnameknop op de camera. Meerdere shots 
samen vormen een filmpje.
bron: wikipedia

Wat is een filmshot?
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Achter de schermen
1.1 Bekijk dit filmpje.

Reclamespotje
2.1 Bekijk dit filmpje.

1.2 Voor welk merk wordt de reclame opgenomen?

2.2 Uit hoeveel shots bestaat deze reclame?

1.3 Uit hoeveel takes/shots bestaat de reclame die wordt opgenomen?

2.3 Voor welk merk is deze reclame gemaakt?

1.5 Wat zegt de opnameleider* als alle shots gefilmd zijn?

1.4 In dít achter-de-schermen-filmpje wordt ook reclame   
 gemaakt voor een stichting. Voor welke stichting?

2.4 Vind je de reclame bij het merk passen?
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2.5 Waarom wel?

2.6 Waarom niet?

Filmshots, perspectieven en 
kaders
3.1 Bekijk dit filmpje.

Filmshots
• Totaalshot*: een ruim shot, de hele omgeving is zichtbaar, personen zijn van top tot  
 teen te zien 
• Medium shot*: personen zijn volledig zichtbaar ter hoogte van het middel, de kijker  
 ziet de situatie goed
•     Close Up*: een deel van de persoon is zichtbaar, de emotie is goed zichtbaar

3.2 Vul in welk soort shot bij welk plaatje hoort. 
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 Foto 1: Close-up & Kikkerperspectief

 

Perspectieven
•          Kikkerperspectief*: Hierbij film je vanuit een laag standpunt. Wat je filmt lijkt hierdoor  
 groter, machtiger.
•          Vogelperspectief*: Hierbij film je vanuit een hoog standpunt. Wat je filmt lijkt daardoor  
 kleiner, nietiger.

3.3 Vul in welk soort perspectief bij welk plaatje hoort.

Foto's maken
4.1 Maak foto’s vanuit de volgende opdrachten. Plak hier je foto
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 Foto 2: Medium & Ooghoogte

 Foto 3: Totaal & Vogelperspectief

Plak hier je foto

Plak hier je foto
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Filmen
5.1 Pak de telefoon waarmee je gaat filmen en houd deze horizontaal als je gaat filmen. 
 Deze opdracht voer je uit in een groepje van 4-6 personen. Maak een filmpje in 
 één beweging/één filmtake en zorg dat er tenminste drie verschillende soorten shots  
 in voorkomen. Het filmpje mag maximaal een minuut duren (en minimaal 25 seconden)

 Tip: Denk bij het maken van het filmpje bijvoorbeeld aan een lipdub: een filmpje waar 
 bij de camera langs verschillende mensen en objecten ‘loopt’ in één beweging

5.2 Maak nog een filmpje in één beweging/ één take* en zorg dat er een product centraal  
 staat. Gaat het filmpje bijvoorbeeld over schoenen, zorg dan dat dat in de manier van  
 filmen en de soorten shots duidelijk wordt. 
 Het filmpje mag maximaal een minuut duren (en minimaal 25 seconden)
 Bedenk na het filmen één korte zin bij het filmpje

5.3 Kijk de filmpjes terug. Wat is het verschil?

Tilten (van het Engels tilting) is een camerabeweging van onder naar boven bewegen, of 
omgekeerd. De tilt wordt gebruikt om te tonen hoe groot een gebouw is, of om de kijker in 
spanning te laten, door bijvoorbeeld iemand te filmen vanaf de voeten naar boven toe. 
Met pannen (uit het Engels: panning) of meetrekken wordt het meebewegen of het volgen 
van een bewegend onderwerp met een camera bedoeld. De pan-techniek is in opnames 
bedoeld om beweging of snelheid te benadrukken.

camerabewegingenTilt en Pan

Bekijk dit filmpje:
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Jullie hebben net een zin bij het filmpje bedacht. Reclamemakers doen dat ook, het heet dan 
een slogan. In de volgende les bedenken jullie een eigen verhaal met een passende slogan.

5.4 Raad de slogan door op de plek van de stippeltjes een dier in te vullen.

…..het meest veelzijdige stukje vlees….. Jij bent een … als je met vuurwerk stunt

Bekijk dit filmpje over hoe het mis kan gaan met 
een slogan als afsluiting van de les:

In de volgende les bedenken jullie een eigen verhaal en slogan

De volgende les!
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Beeldmanipulatie
1 Zoek een aantal reclamefoto’s van een product dat je kan eten en dat er lekker uitziet.  
 Maak er een serie van (vier foto’s). Neem bijvoorbeeld verschillende foto’s van frietjes.

2 Probeer nu zelf beelden te manipuleren
 Kies één van de trucs uit het filmpje die je graag wil uitvoeren
 Verzamel de spullen die nodig zijn voor de truc
 Maak een foto van het product zoals het echt is
 Voer de truc uit en maak nog een foto van het product
 Plak ze naast elkaar

Scan de QR-code en scrol door naar het filmpje:
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• Wat is een slogan?
• Het verhaal en de boodschap in reclames
• Bedenk je eigen verhaal
• Bedenk een slogan

In deze les...

Verhalen en slogans

Een slogan is een korte krachtige tekst die samenvat waar de reclame over gaat of wat de 
makers duidelijk willen maken aan de kijkers. Meestal bestaat een slogan uit maximaal tien 
woorden en twee zinnen.

Wat is een slogan?

Dit zijn bekende slogans:
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1.1 Vul het missende woord in. Hieronder zie je vier slogans. Vul het woord in dat op de 
 puntjes hoort.

 Steeds verrassend, altijd ...

 Leuker kunnen we het niet maken, wel ...

 Past de slogan bij de reclame?

 Even ... bellen

 Waarom niet?

 Je bent pas helemaal ... als je niets gedronken hebt

 Waarom wel?

Bij de laatste slogan hoort dit reclamefilmpje

1.2 Vragen bij het filmpje:
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1.3 Teken het verhaaltje van deze reclame in de drie hokjes, teken het begin, het midden  
 en het eind.

Het doel van reclame is, naast het verkopen van producten, ook om gedragsverandering van 
mensen aan te moedigen. Bijvoorbeeld in de 'Wie is de Bob' reclame is het de bedoeling dat 
de persoon die de auto bestuurt geen alcohol drinkt. Er wordt een duidelijke boodschap mee-
gegeven: ‘Alcohol drinken en autorijden is heel erg gevaarlijk’
Een reclame met een boodschap is vaak een korte film met een duidelijk begin, midden en 
eind.

Verhaal in een reclame

Kun je een nog voorbeeld noemen van een reclame met een duidelijke boodschap?

Verhaal
2.1 Bekijk dit filmpje
2.2 Vragen bij het filmpje:

 Wat is de boodschap van de videoclip?
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 Komt de boodschap over?

 Is deze videoclip eigenlijk ook een reclame?

 Waarom niet?

 Wat is de slogan van de videoclip?

 Waarom wel?

In een paar stappen gaan jullie in deze les het verhaal voor jullie reclame bedenken. 

De stappen

1. Bedenk een onderwerp en/of een product
2. Maak een woordweb
3. Beantwoord de drie W’s, laat je inspireren door het woordweb
4. Bedenk een begin, midden en eind vanuit stap drie en creëer je verhaal
5. Bedenk een titel en een slogan bij je verhaal

Reclameverhaal uitwerken
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Uitwerken verhaal
3.1 Bedenk een onderwerp en schrijf het gekozen onderwerp in het midden van het web. 
3.2 Schrijf jullie ideeën op in het web.

Onderwerp/product

Deze reclame kun je opdelen in 3 stukken: het begin, midden en eind. 
Dat ziet er zo uit:

Begin Midden Eind

 De hoofdpersoon wordt 
voorgesteld

Frekkel de hond en zijn 
baasje worden voorgesteld. 

Ze kopen een staatslot.

Frekkel denkt dat zijn baasjes 
hem weg willen doen als ze 
de loterij winnen, hij loopt 
weg. Zijn baasjes zoeken 

overal naar Frekkel en zijn 
verdrietig omdat ze hem niet 

vinden.

Frekkel wordt teruggevonden 
en naar zijn baasjes gebracht. 

Hij komt erachter dat zijn 
baasjes hem belangrijker 

vinden dan het staatslot. Eind 
goed, al goed!

Er gebeurt iets (onverwachts) 
en de hoofdpersoon moet pro-

blemen overwinnen

Hoe loopt het af? Lukt het de 
hoofdpersoon alle 

problemen te overwinnen?

Bekijk deze reclame
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3.4  Bedenk nu voor jullie verhaal het begin, midden en eind en vul het in zoals in het 
 voorbeeld op de vorige pagina.

3.5  Bedenk als het verhaal af is de titel en schrijf de titel boven het  
 uitgewerkte verhaal, bedenk tot slot de slogan en schrijf deze  
 ook in het lege vlak bij het reclameverhaal.

Begin Midden Eind

 De hoofdpersoon wordt 
voorgesteld

Er gebeurt iets (onverwachts) 
en de hoofdpersoon moet 

problemen overwinnen

Hoe loopt het af? Lukt het de 
hoofdpersoon alle 

problemen te overwinnen?

3.3 Bedenk nu een verhaal voor jullie reclame door antwoord te geven op de volgende 
 vragen. Vul de vragen in bij het filmplan.

De 3 W's

Reclameverhaal

Wie Wat Waarom

 Over wie gaat de film? Wat is er aan de hand?
Wat is het probleem?

 Waarom is het aan de hand 
en wat is de oplossing?

Titel:

Slogan:

Filmplan

Je kan hierbij de sloganmaker gebruiken via google:

23



Het verhaal voor jullie reclame is nu helemaal af. In de volgende les gaan jullie aan de slag 
met het maken van een storyboard.

De volgende les!

Een animatie maken van je slogan
1 Download de app Spark Video
 Volg de stapjes die worden uitgelegd in de app en maak een   
 filmpje van jullie slogan 
 
 *Probeer te experimenteren door verschillende 
 mogelijkheden van de app uit te proberen.

24



• Wat is een storyboard?
• Een stripverhaal van een reclame
• Maak je storyboard
• Fotocollage

In deze les...

Storyboard en foto’s

Een storyboard is een soort stripverhaal dat wordt gemaakt ter voorbereiding op een 
filmopname. Elk shot wordt van tevoren getekend.

Wat is een storyboard?
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Geen bommetjeHaribo kindermix Smoorverliefd

Teken de titel
1.1 Hieronder zie je een leeg vlak. Teken hier binnen 1 minuut de titel van de film die je  
 tijdens de vorige les hebt bedacht. 

 Houd je echt aan de minuut. 

Teken de reclame
2.1 Kies voor deze oefening uit één van deze reclamefilmpjes die jullie in de vorige lessen  
 hebben bekeken:

1.2 Beschrijf de tekening door te beginnen met: Ik zie…
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 Teken hier in 6 shots de reclame die je gekozen hebt. Let op, voor deze opdracht heb je  
 5 minuten de tijd. 

 Tip: Speel het filmpje af en zet de momenten die je wil tekenen stop. Teken ze in 
 schetsvorm na.

2.2 Herken je in jouw tekeningen de verschillende soorten shots: close up – medium – 
 totaal terug? Schrijf de shots die je herkent bij de tekeningen.

Bekijk dit filmpje. In dit filmpje zie je de 
uiteindelijke beelden naast het storyboard.
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Wist je dat...
...voor iedere film en reclame een 
storyboard wordt gemaakt? Voor 

een film van 1,5 uur, zoals Batman, 
is het storyboard dus een behoorlijk 

dik boek.

Waarom is een storyboard zo belangrijk voor makers van een film of reclame denk je?

Per frame (hokje) wordt een shot getekend. 
De tekening laat het kader en perspectief zien, bijvoorbeeld: medium vogelperspectief.
In een korte zin naast de tekening staat wat er in het shot gebeurt, bijvoorbeeld: Wouter pakt 
een blikje frisdrank.
Soms staat er ook een zinnetje tekst van het personage* naast of onder de tekening, bijvoor-
beeld: ‘Ik heb dorst.’
De camerabeweging staat ook naast de tekening, bijvoorbeeld een panbeweging.

Over een storyboard
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3.1 Maak op een groot vel papier het storyboard van jullie verhaal.
 Schrijf de shots, perspectieven en bewegingen erbij.
 Schrijf de teksten van de personages erbij.
 Schrijf de slogan erbij.
 Maak een foto van het storyboard en sla de foto op.

4.1 De volgende les gaan jullie de reclame filmen.
 Schrijf in het overzicht Filmvoorbereiding alles dat je nodig hebt voor het filmen van het  
 reclamefilmpje.

Rekwisieten*  

Kostuums 

Locatie 

Verder niet vergeten...

Verder niet vergeten...

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Filmvoorbereiding
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1 Maak nu een storyboard met foto’s. Maak foto’s   
van de plekken en de acteurs en zorg dat de kaders   
duidelijk zichtbaar zijn. Maak, als de foto’s gemaakt zijn, 
een collage als storyboard in een fotocollage app: bij-
voorbeeld PicCollage.
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• Tijd voor actie
• Tips voor je gaat filmen
• De gemaakte filmshots opslaan

In deze les...

En actie!

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

Tijd voor actie!
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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.

• Kijk nog even goed naar de filmvoorbereiding op bladzijde 29 en controleer of alle  
 spullen aanwezig zijn.
• Neem je storyboard mee naar de plek waar de reclame wordt opgenomen zodat je 
 geen shots vergeet op te nemen. Als een shot niet in één keer lukt is dat helemaal 
 niet erg. Het kan opnieuw totdat het goed is. 

Tips!

1.1 Bekijk filmpje 1.
1.2 In het filmpje geven acteurs van Spangas tips over acteren. 
 Welke tip werkt goed?

1.4 Bekijk filmpje 2.
1.5 Waarom moet er horizontaal gefilmd worden?

1.6 Welke filmpjes heb je weleens gezien die verticaal zijn gefilmd?

1.3 De acteurs geven in dit geval tips over de emotie blij. Waarom  
 kunnen de tips ook gelden voor andere emoties (bang, boos 
 en verdrietig, verliefd)?
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Naast het horizontaal filmen herhalen we graag nog een aantal belangrijke tips voor het 
filmen met je smartphone, oftewel de do’s en don’ts.
*zie ook de bijlage filmbegrippen en filmberoepen

Do's en don'ts

DO DON'T

Film horizontaal

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

Film op goed verlichte plekken

Maak vloeiende bewegingen

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

Film niet in de selfiestand. De lens 
van de camera achterop de telefoon 

is veel beter

Film niet met lawaai op de 
achtergrond 

Maak geen schokkerige bewegingen 
met de telefoon

Zoom niet in en uit met de telefoon
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• Montage
• Volgorde van shots
• Monteren
• Effecten van muziek

In deze les...

Montage

Het monteren van een reclame en/of film is als een puzzel. Je voegt beelden samen en zet ze 
achter elkaar. De volgorde van de beelden is bepalend voor het verhaal dat je wil vertellen. 
Met muziek/geluid en effecten kun je het verhaal versterken. 

Leren over monteren

Bekijk dit filmpje:
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Montage-stappenplan

2.2 In de filmpjes zijn de beelden hetzelfde. Het geluid is heel anders. Welk effect heeft het  
 geluid in filmpje 2?

2.1 Bekijk deze filmpjes. Filmpje 1 is de video met de oorspronkelijke muziek.

1.1 Kijk naar dit montage-stappenplan en ga vervolgens aan de slag.

• Kies de app of het programma waarin je gaat monteren 
•  Open de app en zet eerst alle losse shots in de juiste volgorde in je *tijdlijn
•  Kijk welke shots te lang zijn en kort deze in 
•  Maak de overgangen tussen de shots
•  Kies en monteer geluiden en/of muziek onder je film 
•  Monteer de titel, de aftiteling en de slogan in je film 
•  Sla de film op

Tip 1
Probeer eens verschillende 
soorten muziek uit.

Tip 2
Special effects, zoals het gebruik van filters en 
verschillende soorten overgangen kunnen heel leuk 
zijn, maar ook juist afleiden van het verhaal dat je wil 
vertellen. Probeer hieraan te denken tijdens het 
monteren.
 

35



Succes met

2.3 Welk effect heeft het geluid in filmpje 3?
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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.



Filmbegrippen en filmberoepen

ART DIRECTION: Vormgeving van de film; van decors tot kostuums.
ART DIRECTOR: De persoon die eindverantwoordelijk is voor het complete ontwerp en de 
aankleding van locaties, sets en spelers.
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.
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, pas-
send bij het personage. 
LOCATIE: De plek 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 bijvoorbeeld een moodboard gemaakt worden van de set of de kleding. Hier-
door wordt in één opslag de stijl en benodigdheden duidelijk. 
REKWISIET: Voorwerp dat belangrijk is voor het verhaal. Ook wel prop genoemd. 
REKWISITEUR: De persoon die voor de rekwisieten en andere spullen zorgt die nodig zijn 
voor de scène.
SCENARIO: Het chronologische filmverhaal in handelingen en dialogen. Ook wel script ge-
noemd. 
SCENARIOSCHRIJVER: Schrijver van het filmverhaal. 
SCÈNE: Eenheid van tijd, plaats en handelingen binnen een scenario. Een scène bestaat uit 
verschillende shots. 
SCRIPT: Het chronologische filmverhaal in handelingen en dialogen. Ook wel scenario ge-
noemd. 
SHOT: Een ononderbroken filmopname. Dus het stukje film tussen het aanzetten van de 
opname (record) en het stoppen van de opname. Per shot wordt een kader, standpunt en 
beweging gekozen. 
TAKE: Filmopname, in één keer opgenomen scène
VOICE OVER: Commentaarstem bij filmbeelden. Na de filmopnames wordt deze vaak 
opgenomen, en tijdens de montage onder de film gemonteerd. 
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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 onder-
scheid 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. 
MEDIUM: Het type kader dat een half totaalshot van een persoon filmt. 

OPNAMELEIDER: Persoon die tijdens de filmopname camera, licht, grime, geluid e.d. coördi-
neert
OOGHOOGTE: Perspectief waarbij de camera op ooghoogte van de persoon die wordt gefilmd 
staat. Neutraal standpunt van de camera, waarbij je recht vooruit filmt. 
PAN: Horizontale camerabeweging vanaf een vast punt. Bijv. van links naar rechts/het volgen 
van een raceauto. 
PERSONAGE: de uitbeelding van een persoon in een verhalend of dramatisch kunstwerk zoals 
een roman, toneelstuk of film
POINT OF VIEW: Shot dat een gebeurtenis laat zien vanuit het gezichtspunt van een persona-
ge. Vaak aangeduid met de afkorting pov. 
REGISSEUR: De regisseur is het creatieve brein van de film die verantwoordelijk is voor het 
omzetten van het script naar een film.
SCRIPT: Het chronologische filmverhaal in handelingen en dialogen. Ook wel scenario ge-
noemd. 
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. 
STANDPUNT: Plaats waar de camera staat tijdens de opnamen én de hoek ervan ten aanzien 
van het gefilmde. In film wordt onderscheid gemaakt tussen het kikvorsperspectief, vogel-
perspectief en ooghoogte. 
STATIEF: Driepotig voetstuk voor een camera, zoals een tripod (zie pagina 8 en 39).
STORYBOARD: Verzameling uitgetekende shots van scènes uit een filmscript. Het ziet eruit 
als een stripverhaal. Zo krijgt iedereen een beeld hoe de film eruit gaat zien. 
TIJDLIJN: Visuele weergave van een opvolging van gebeurtenissen
TILT: Verticale camerabeweging vanaf een vast punt. Bijv. van boven naar beneden/het vol-
gen van een dwarrelend blad die van de boom valt. 
TOTAAL: Het type kader waarbij de camera ver van het onderwerp staat. Een zeer ruime ca-
mera- instelling, waarbij je van ver weg filmt en een overzicht hebt. 
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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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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