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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 vlog 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 
vlog. 

Werkboek

Tip!
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• Wat is een vlog?
• Welke soorten vlogs bestaan er?
• Welke onderwerpen zou jij kiezen?
•	 Een	introductie	filmen

In deze les...

Vlogs

Een vlog is een blog in de vorm van een video. Sommige mensen noemen ze ook wel ‘video 
blogs’ of video ‘podcasts’. Maar wat is een blog dan? Een blog is een persoonlijk online 
dagboek. ‘Blog’ komt van de woorden ‘web’ en ‘log’. En vlogger is een combinatie van de 
woorden ‘video’ en ‘blogger’ 
Door middel van een vlog kun je een verhaal vertellen met behulp van beelden, tekst en 
geluid.	Zodra	je	de	technische	vaardigheden	van	het	vloggen	onder	de	knie	hebt,	zoals	filmen	
en monteren, kun je een vlog maken over ieder onderwerp.  

Wat is een vlog?
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Wat weet jij over vloggen?
Welke vloggers ken jij?

1.2 Welke zinnen over vloggen zijn waar? Omcirkel de goede antwoorden:

Een vlog is een soort internet dagboek.

Een vlog is een reclame.

Een vlog is een afkorting voor een video-weblog.

Een vlog is een geschreven tekst.

Woordweb
1.1 Schrijf in het woordweb zoveel mogelijk antwoorden op de vragen: 
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Soorten vlogs
2.1	 Bekijk	de	volgende	filmpjes	allemaal	ongeveer	1,5	minuut:

2.3 Welke soort vlog kijk jij het liefst? Maak een top 3:

Gamingvlog Beauty en fashionvlog

Reisvlog

Instructievlog

Relatievlog

Familievlog

Prankvlog Foodvlog

2.2	 Je	hebt	zojuist	6	filmpjes	gekeken.	Welke	vlog	sprak	jou	het	meest	aan	en	waarom?
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2.4 Je hebt nu een top 3 van soorten vlogs gemaakt. Zoek een klasgenoot die dezelfde  
               soort vlog bovenaan het lijstje heeft staan. Zoek nu samen een vlog van de soort die 
               jullie hebben gekozen en bekijk deze. Beantwoord daarna samen de volgende vragen:

Hoe heet de vlog die jullie hebben gekeken?

Hoe begon deze vlog?

Vonden jullie het een goede vlog?

Waarom wel/niet?

Wat zouden jullie zelf anders doen?
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Interviewen
4.1 Druk weer op REC. en interview je klasgenoot één minuut. 
               Doe alsof hij/zij een bekende vlogger is.
               Wissel daarna van rol.

Stel bijvoorbeeld de 
volgende vragen:
Voor meer vragen kun je in de bijlage met 
interviewvragen kijken.

Waarom ben je begonnen met vloggen? 
Wat wil je met jouw vlog bereiken?  
 Hoe wil je dat de mensen reageren?  

TripodOpnemen
3.1 Hoe sta/zit je voor een camera?  
               Pak een tripod en maak je telefoon eraan vast.  
               Ga met je klasgenoot voor de camera zitten en druk op REC. 
               Laat de camera een minuut opnemen. Kijk wat er gebeurt. 
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Terugkijken
5.1	 Kijk	de	filmpjes	van	opdracht	3	en	4	terug.	Beantwoord	samen	de	volgende	vragen:

Wat	is	het	verschil	tussen	de	filmpjes?

Hoe	vond	je	het	om	jezelf	te	filmen?

Zouden	jullie	iets	aan	het	filmpje	willen	veranderen?

Zouden	jullie	het	filmpje	posten?
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Tip!
Gebruik	hierbij	een	selfiestick	en/of	
een tripod.

Introductie
6.1	 Bekijk	het	volgende	filmpje	met	voorbeelden	van	introducties.

6.3 Neem de introductie van de vlog samen op. Selfiestick

Tip!
Soms is het moeilijk om iets te 

verzinnen. Neem dan de introductie 
van een vlog uit je favorietenlijst als 

voorbeeld. 

• Een onderwerp
• Waar het zich afspeelt
• Wat er aan de hand is.

6.2 Maak een introductie van een vlog. Voer deze opdracht uit in een duo of een groepje 
               van 3. Zet de stopwatch op 10 minuten en bedenk een introductie voor een vlog. 
               Bedenk: 
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In de volgende les gaan jullie aan de slag met verschillende soorten shots en maken jullie een 
timelapse.

De volgende les!
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• Een timelapse maken
• Welke shots en perspectieven zijn er?
• Een beeldverhaal maken
• Tilt en panbeweging
•	 Maken	en	filmen	van	een	korte	reportage

In deze les...

Camera

Met beelden kun je veel vertellen. In deze les maken jullie een korte reportage in de vorm van 
een beeldverhaal. Hiervoor gebruiken jullie shots, camerabewegingen en perspectieven die 
in de les worden uitgelegd. 
Hoe	je	iets	filmt	zegt	iets	over	hoe	het	verhaal	dat	je	wil	vertellen	overkomt	op	de	kijker.		
We gaan in deze les inzoomen op de soorten shots, camerabewegingen en standpunten die er 
zijn. 

Een beeldverhaal
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1Timelapse voorbeeld
1.1	 Bekijk	dit	filmpje	over	het	maken	van	een	timelapse.

1.2 Plaats een telefoon met timelapsefunctie op een tripod en zet de telefoon in een hoek 
               van het klaslokaal. Check het kader, oftewel: kijk of het hele klaslokaal te zien is (een 
               totaalshot) 
               Druk op record REC en ga terug naar je plek. Vanuit verschillende hoeken van het 
               lokaal wordt nu een timelapse gemaakt. Ga nu door met de rest van de les. 
															Kijk	als	de	les	is	afgelopen	hoe	de	timelapse	filmpjes	zijn	geworden.	

Een timelapse is een video die is opgebouwd uit een grote reeks foto’s die achter elkaar 
worden afgespeeld, waardoor ze samen een video vormen. Vloggers gebruiken vaak een 
timelapse om het verloop van een actie te laten zien, bijvoorbeeld een tent opzetten.

Wat is een timelapse?

Een	shot	of	take	is	één	ononderbroken	filmopname.	Het	is	alles	dat	wordt	opgenomen	tussen	
het aan- en uitzetten van de REC. knop op de camera. Meerdere shots samen vormen een 
scène. 

Filmshots

Totaalshot Mediumshot Close Up Insert
De omgeving is

zichtbaar, persoon is 
van top tot teen te zien.

De persoon is 
zichtbaar ter hoogte 

van het middel.

De persoon is slechts
gedeeltelijk te zien,

emotie goed zichtbaar.

Een shot van dichtbij,
om de aandacht te 

vestigen op een detail.
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 Foto 1: Totaalshot

 Foto 2: Mediumshot

Shots maken
2.1 Maak de volgende foto's:

Plak hier je foto

Plak hier je foto
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 Foto 3: Close Up

 Foto 4: Insert

Plak hier je foto
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Tip!
Wissel de volgorde van de foto's en
kijk of dat invloed heeft op het 
beeldverhaal!

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

Perspectieven

Ooghoogte Kikkerperspectief Vogelperspectief

Hierbij	film	je	op	ooghoogte	
van de persoon of het object 

dat	wordt	gefilmd.

Hierbij	film	je	vanuit	een	laag	
standpunt.	Wat	je	filmt	lijkt	
hierdoor groter, machtiger.

Hierbij	film	je	vanuit	een	
hoog	standpunt.	Wat	je	filmt	

lijkt hierdoor kleiner, 
nietiger.

3.2        Leg de verschillende foto's op jullie telefoons naast elkaar. Maak met deze foto's een 
               beeldverhaal*.

Perspectieven
3.1 Bekijk de laatste foto die je hebt gemaakt. Vanuit welk perspectief is deze foto 
               gemaakt?
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Tip!
Tips	over	het	filmen	met	je	telefoon	vind	
je in de bijlage.
Aan het einde van de les kijk je als 
groepje	naar	het	timelapse	filmpje	dat	
jullie hebben gemaakt.

Tijdens	het	filmen	kun	je	met	de	camera	ook	bewegingen	maken.	De	pan en 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

1Camerabeweging
4.1	 Bekijk	dit	filmpje	over	de	pan	en	tilt	beweging.

Shots filmen
4.2 In een groepje gaan jullie oefenen met het maken van shots, perspectieven en
															bewegingen.	Maak	verschillende	shots	voor	een	informatiefilmpje	over	jullie	school	
               (let op: maak alleen beelden en gebruik geen tekst). 
               Gebruik alle genoemde perspectieven en shots tenminste één keer. 
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In de volgende les gaan jullie aan de slag met het kiezen van een onderwerp en het maken
van een vlogscript.

De volgende les!

Monteren
1 Wil je alvast oefenen met monteren? 
               Combineer dan de beelden die jullie hebben opgenomen 
															met	het	timelapse	filmpje	en	monteer	het	tot	één	video	
               in de app Sparkvideo*.

2 Zijn de beelden gemonteerd? Dan kan je ervoor kiezen 
               om in dezelfde app een voice-over* in te spreken
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• Een onderwerp bedenken
• Onderzoek en moodboard
• Vlogscript 
• De afsluiting

In deze les...

Onderwerpen en vlogscript

Eerder heb je onderzocht welke vlogs jij interessant vindt.
Dit is een goede eerste stap als je je eigen onderwerp gaat bedenken. Kies je bijvoorbeeld 
voor een beautyvlog? Dan weet je al dat je vlog te maken heeft met make-up. Kies je voor een 
prankvlog? Dan weet je dat je een grap moet verzinnen voor je vlog.
In deze les krijg je tips over hoe je vanuit het soort vlog ideeën kan bedenken en hoe je een 
vlogscript kan maken.

van jouw vlog!Het onderwerp 
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Soort vlog:

Tip!
Zet op je telefoon de stopwatch op 10 
minuten om het woordweb in te 
vullen.

Ideeën verzamelen
1.1 Schrijf het soort vlog van jullie keuze in het midden van het woordweb.
1.2        Bedenk samen zoveel mogelijk woorden die in jullie opkomen en schrijf ze in het 
               woordweb.

Moodboard
2.1 Zoek en knip foto's/plaatjes uit tijdschriften of 
               zoek foto's op google die je bij het ingevulde 
               woordweb vindt passen.
               Plak ze op het uitgeprinte moodboard* of voeg 
               ze samen in het online moodboard.

 

19



1

Wie Wat Waar

Om een vlogscript te maken, beantwoord je drie belangrijke vragen:
• Wie zie je in de vlog?
• Wat doen deze personages in de vlog?
• Waar speelt deze vlog zich af?

Vlogscript

Wie, wat, waar
2.1	 Bekijk	dit	filmpje

 
               
               

															Het	uitgewerkte	vlogscript	van	het	filmpje	zie	je	hieronder.	Vul	zelf	op	de	stippellijntjes		
               nog drie woorden in.

Enzo Knol
Sokje

Enzo Knol:
- Introductie
- Laat Sokje zien 
- Gaat sporten 

- Op zijn elektrisch board 
- Op bike 
- Terug naar huis naar 
    Sokje 
- Afsluiting 

Thuis

Bij een lunchtentje
Op straat
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Tip!
Stel je voor dat jullie helemaal klaar 
zijn met het opnemen van jullie vlog. 
Probeer voor je te zien hoe dat gegaan 
is en bedenk dan de afsluiting.

Let op, dit is een oefening en 
niet de definitieve afsluiting 

van de vlog die jullie gaan 
maken.

Afsluiting
3.1 Bedenk de afsluiting voor jullie vlog. Hoe?

• Bepaal de achtergrond, het shot en perspectief.
• Geef een korte samenvatting: 'je hebt gekeken naar...'
• Bedenk een call to action: wat wil je dat mensen doen na 
               het zien van de vlog? Bijvoorbeeld: een like vragen 
               of abonneren op jullie kanaal.

Vlogscript
2.2 Bedenk nu jullie vlogscript met behulp van de drie W's:

Wie Wat Waar

• Wie zie je in de vlog?
• Wat doen deze personages in de vlog?
• Waar speelt deze vlog zich af?

21



Tip!
Kijk	bij	het	filmen	van	de	afsluiting
recht in de camera.

Afsluiting filmen
3.2	 Pak	je	telefoon	en	een	tripod	of	selfiestick.
               Film (horizontaal) de afsluiting van jullie vlog. 
               Let op: lukt het niet in één keer? Dat is geen probleem: het kan namelijk gewoon 
               opnieuw. Het kan ook handig zijn om de afsluiting eerst te oefenen, voordat je op REC. 
               drukt.
																Kijk	het	filmpje	terug	en	sla	het	op	in	de	online	leeromgeving.

2
Inspiratie nodig? Bekijk hier een aantal afsluitingen:
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In de volgende les maken jullie een vlogkalender en een storyboard.

De volgende les!
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• Vlogtips
• Een storyboard maken
• Vlogkalender invullen
• Bonusopdrachten om je vlog voor te bereiden

In deze les...

Storyboard en vlogkalender

Je	kunt	jouw	vlog	filmen	vanuit	verschillende	
standpunten. Vloggers gebruiken meestal de 
selfiestand	en	kiezen	er	vaak	voor	om	hun	
telefoon hoog te houden, dus vanuit een hoog 
standpunt	(met	bijvoorbeeld	een	selfiestick)	te	
filmen.	Dit	geeft	het	mooiste	beeld.

Standpunt

Laag standpunt Hoog standpunt
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In de vorige lessen heb je geleerd welke soort vlogs er zijn, wat een timelapse is,
welke	shots	je	kan	gebruiken	om	een	vlog	te	filmen,	hoe	je	een	vlogscript	schrijft	en	hoe	je	
een introductie en afsluiting maakt.
In deze les maak je zelf een storyboard en vul je een vlogkalender in. Op deze manier bereid je 
het	filmen	van	je	eigen	vlog	goed	voor.

Je vlog voorbereiden

•	 Als	je	met	een	selfiestick	filmt;	zorg	er	dan	voor	dat	je	de	camera	boven	je	houdt.
• Verdiep je goed in het door jullie gekozen onderwerp.
• Bereid je vlog van tevoren goed voor.
• Wissel af met verschillende shots
• Kijk recht in de camera. Zo lijkt het alsof je de kijkers recht aankijkt.
• Bedenk van tevoren welke persoonlijke informatie je wel of niet wilt delen.

Vlogtips!

Een storyboard is een soort stripverhaal van je vlog.
Per frame (hokje) wordt een shot getekend.
De tekening laat het kader en perspectief zien.
In een korte zin naast de tekening staat wat er in het shot 
gebeurt.

Storyboard
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Storyboard maken
1.1 Pak het vlogscript en het lege storyboard erbij. 
               Maak een storyboard van jullie ingevulde vlogscript. 
               Schrijf de shots, perspectieven en bewegingen erbij. 
               Schrijf per shot een zin van de tekst die wordt gezegd of een korte uitleg van het 
               onderwerp. 
															Noteer	per	shot	of	je	vanuit	de	hand	filmt,	met	behulp	van	een	tripod	of	een	selfiestick.	
               Maak een foto van het storyboard en sla deze op.

Plak hier je foto
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Als je het storyboard hebt, kun je een vlogkalender gaan maken. In de vlogkalender maak je 
een soort draaiboek. Je schrijft per onderdeel van je vlog op wie betrokken is, waar je gaat 
filmen	(locatie),	wanneer	je	gaat	filmen	en	wat	je	daarbij	nodig	hebt.

Vlogkalender

Onderdeel/
Onderwerp Personen Locatie

Wanneer vind 
de opname 

plaats? Spullen Extra shots

Hieronder zie je een voorbeeld van een 
vlogkalender	van	het	filmpje	dat	je	zojuist	
hebt gekeken. Vul zelf op de stippellijntjes 
nog vier woorden in.

Vlogkalender
2.1 Een vlogkalender: een goede voorbereiding is 
               het halve werk. 
															Bekijk	het	volgende	filmpje	tot	2	minuten. 1

Vaste 
introductie

Interview

Wedstrijd
kubus

KrissKross

Jard en de
tijdmachine

Kalvijn

Mats en 
Kalvijn

Mats en 
Kalvijn

Leden
KrissKross

Huiskamer

Huiskamer

Binnen-
locatie

Amsterdam

Close up
Timelapse

'Spijt is voor 
sukkels'

Twee 
Rubiks 

kubussen

Telefoon

Laptop
Rookmachine
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1 Kies een opdracht die bij jouw vlog past en voer deze uit:
•	 Maak	oefenfilmpjes	van	de	onderdelen	van	je	vlog.
• Zoek extra informatie over jullie onderwerp.
• Maak foto's van de locaties die in je vlog 
               voorkomen.
• Maak shots van de locaties die in je vlog 
               voorkomen.
• Maak alvast een timelapse die je kan gebruiken 
               voor de vlog.
• Verzin je eigen interviewvragen. 

Tip!
Zorg ervoor dat alle spullen die 

je nodig hebt aanwezig zijn en 
dat jouw telefoon/camera 

opgeladen is. De gewenste 
locatie moet ook beschikbaar 

zijn.

Onderdeel/
Onderwerp Personen Locatie

Wanneer vind 
de opname 

plaats? Spullen Extra shots

Je eigen vlogkalender invullen
2.2 Bereid je goed voor op de opnames door samen jullie vlogkalender in te vullen.
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In	de	volgende	les	gaan	jullie	je	vlog	filmen.

De volgende les!
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• Laatste vlogtips
• De set 'draaiklaar' maken
• De shots opslaan
• Trailer maken

In deze les...

De vlog filmen

30

De vlog die jullie hebben bedacht en voorbereid, wordt vandaag opgenomen. 
Voordat	je	gaat	beginnen	met	filmen	zijn	hier	nog	een	paar	laatste	vlogtips:
• Film chronologisch: houd dus zoveel mogelijk de volgorde van het vlogscript aan.
• Werk vanuit het storyboard en vlogscript zodat je geen shots vergeet.
• Wees écht geïnteresseerd in je onderwerp.
• Het is belangrijk om de kijkers genoeg informatie te geven, zodat ze de vlog snappen.
• Maak een vlog van minimaal 2 en maximaal 3 minuten.
• Als een shot niet in één keer lukt is dat niet erg: dit kan opnieuw totdat het goed is.
• Kijk nog eens naar alle cameratips in de bijlage.
• Als er shots misgaan en daardoor grappig zijn, bewaar deze dan voor de bloopers!

Laatste vlogtips!



De vlog filmen
1.1 Maak de set 'draaiklaar', oftewel: zorg dat alles klaar staat voordat je gaat beginnen 
															met	filmen.
               Veel succes!
               

              
															Klaar	met	filmen?	Zorg	dan	dat	alle	shots	worden	opgeslagen.

Tip!
Wis de leuke blunders dus 
niet. Die kan je namelijk 
achter je vlog monteren!

1

Wist je dat...
...bloopers vaker voorkomen dan je denkt? 

Fouten maken is niet erg: 
het kan zelfs grappig zijn. 

Hier zie je blooper voorbeelden uit 
Spangas de Campus.
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Een	trailer	is	een	promotiefilmpje	dat	een	voorproefje	geeft	van	een	film	die	binnenkort	
verschijnt. Een trailer bestaat uit korte fragmenten die elkaar snel afwisselen. 

Wat is een trailer?

1 Maak met een paar shots die je hebt opgenomen je eigen 
trailer. Gebruik hiervoor de app Sparkvideo* of een 
andere app waarmee je kan monteren (zie de bijlage met 
apps en materialen). 
Zo train je direct je montage skills.

2

Wist je dat...
...	er	vloggers	zijn	die	hun	eigen	speelfilm	hebben?

Een	Nederlandse	speelfilm,	waarin	zijzelf	de	hoofdrol	hebben?
Kijk	hier	de	trailer	van	de	film	met	vlogger	Gio	in	de	hoofdrol.
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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 téveel prijs van je vlog.
• Kies korte fragmenten.
• Laat gesproken tekst weg.
• Gebruik geluid en muziek.
• Bedenk alvast een goede titel van je vlog.
•	 Maak	de	trailer	niet	langer	dan	15	seconden.
• De trailer kan ook de introductie van je vlog zijn.
• Gebruik eventueel een voice-over*.

Trailer tips!

In de volgende les ga je de vlog monteren.

De volgende les!
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• Monteren
• Montage stappenplan
• Werking voice-over en muziek
• Extra opdracht voice-over

In deze les...

Montage

Het monteren van een vlog is als een puzzel. Je voegt de beelden samen en zet ze achter 
elkaar in je tijdlijn*.
De volgorde van de beelden is bepalend voor het verhaal dat je wilt vertellen. Met muziek /
geluid	en	effecten	kun	je	het	verhaal	versterken.

Monteren
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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.

Tip!

Geluid in een vlog
1.1	 Bekijk	dit	filmpje	over	Kalvijn	en	let	
               vooral op het gebruik van muziek en  
               geluid.
               

1

Hieronder staat een stappenplan voor het monteren van een vlog. Lees het eerst goed door en 
begin dan met het monteren aan de hand van deze stappen.

1 Kies de app of het programma waarmee je gaat monteren (zie de bijlage).
2	 Open	de	app.	Zet	eerst	alle	losse	shots	en	eventuele	foto's/timelapse-filmpjes	in	de	
               juiste volgorde in je tijdlijn.
3 Kijk welke shots te lang zijn en kort deze in.
4 Maak overgangen tussen de verschillende beelden.
5	 Neem	eventueel	een	voice-over	op.
6 Kies en monteer geluiden en/of muziek onder je beelden (zie de bijlage).
7.           Monteer de bloopers en de titel in je vlog.
8.           Sla jouw vlog op.

Stappenplan
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•	 Het	effect	van	het	gebruiken	van	muziekstijlen	ontdek	je	vooral	door	te	
															experimenteren:	probeer	eens	verschillende	soorten	muziek	uit	onder	de	filmbeelden.
• Om direct de aandacht te krijgen van de kijker is het slim om gebruik te maken van een 
															kort	stukje	muziek	van	ongeveer	5	seconden	onder	de	introductie	van	je	vlog.
• Bij het gebruik van alleen beelden is muziek toevoegen zeker aan te raden.
• Een voice-over kan goed werken als je wilt dat beelden duidelijker worden. De vlog van 
               Kalvijn die je hebt bekeken, is daar een goed voorbeeld van.

Tips!

1.2 Noem twee muziekstijlen die Kalvijn gebruikt in zijn vlog.

															Bekijk	nog	eens	een	stukje	van	het	filmpje	en	zet	het	volume	op	0.
               Wat mis je het meest? En waarom?

De voice-over van Kalvijn De muziekfragmenten

Een voice-over is de stem die je hoort meepraten tijdens een video. De stem zorgt ervoor dat 
de beelden duidelijker worden.  
Muziek	heeft	een	emotioneel	versterkend	effect.	Beelden	worden	bijvoorbeeld	spannender	of	
de sfeer van een video wordt vrolijker.  

Voice-over en muziek

36



 
  Voice-over oefenen

1 Download een app die geluid kan opnemen
               Bedenk en noteer een introductiezin voor jouw video:

2 Neem de zin op en luister het geluidsfragment terug.
               Gebruik het fragment eventueel in je montage door het 
               op te slaan en naar je tijdlijn te slepen.

 
  

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.



Vlog begrippen

LOCATIE: De plek waar een scène wordt opgenomen.
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. 
Hierdoor wordt in één opslag de stijl en benodigdheden duidelijk.
REKWISIET: Voorwerp dat belangrijk is voor het verhaal. Ook wel prop genoemd.
SCENARIO: Het	chronologische	filmverhaal	in	handelingen	en	dialogen.	Ook	wel	script	
genoemd.
SCRIPT: Het	chronologische	filmverhaal	in	handelingen	en	dialogen.	Ook	wel	scenario	
genoemd.
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.
BEELDVERHAAL: Een serie afbeeldingen die in een bepaalde volgorde bij elkaar horen en zo 
een verhaal vertellen.
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.
COMMENTS: Berichten die bij een vlog worden geplaatst.
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.
HASHTAGS: Woorden die laten zien waar je vlog of post over gaat, en die dezelfde content bij 
elkaar plaatsen.
KANAAL: Een centrale plek waar vlogs worden geüpload.
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.
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. Bijvoorbeeld van links naar rechts/
het volgen van een raceauto.
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PERSONAGE: de uitbeelding van een persoon in een verhalend of dramatisch kunstwerk zoals
een	roman,	toneelstuk	of	film
INSERT: Een detailshot uit een wijder shot. Je ziet bijvoorbeeld een medium shot van iemand 
staan	met	een	mobiele	telefoon	in	de	hand;	het	shot	erna	is	een	insert	waarbij	je	alleen	de	
hand met de telefoon ziet.
POINT OF VIEW: Shot dat een gebeurtenis laat zien vanuit het gezichtspunt van een 
personage. Vaak aangeduid met de afkorting POV.
SCRIPT: Het	chronologische	filmverhaal	in	handelingen	en	dialogen.	Ook	wel	scenario	
genoemd.
SELFIESTICK: Een metalen stok met aan het uiteinde een clip of houder waarop/waarin een 
smartphone of camera kan worden vastgezet. Door de stick dan in de lucht te steken kan men 
een	panoramische	selfie	maken.
SHOT: Een	ononderbroken	filmopname.	Dus	het	stukje	film	tussen	het	aanzetten	van	de	
opname (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	kikkersperspectief,	
vogelperspectief 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.
THUMBNAIL: Een illustratie of bewerkte foto die laat zien wat de inhoud van een 
vlogaflevering	is.
TIJDLIJN: Visuele weergave van een opvolging van gebeurtenissen.
TILT: Verticale camerabeweging vanaf een vast punt. Bijv. van boven naar beneden/het 
volgen van een dwarrelend blad die van de boom valt.
TOTAAL: 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.
VOICE-OVER:  Een stem die toelichting geeft op een verzameling beelden. In les 6 vind je 
meer informatie over voice-over.
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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Veilig online
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Hoe gaan we online met elkaar om?

Portretrecht

Wist	je	dat…wij	in	Nederland	niet	zomaar	iedereen	mogen	filmen	of	fotograferen?	Je	hebt	
toestemming nodig van de personen die in beeld zijn. Totdat je 16 jaar oud bent bepalen je 
ouder(s)/verzorger(s) of jij in beeld mag. Als je ouder bent dan 16 mag je dit zelf bepalen. Dit 
heet ‘Portretrecht’, iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er over hem/haar online 
staat.

Voor altijd online

Dan is er nog iets anders heel erg belangrijk. Namelijk dat alles wat je online zet voor altijd 
online blijft staan. Soms zie je misschien dingen van vroeger langskomen waarvan je denkt 
‘Hmm…ik begrijp niet waarom ik dat toen heb geplaatst’. Bedenk dat dit ook met vlogs het 
geval kan zijn. Denk daarom goed na over dingen die je doet en zegt in je vlog, zodat je later 
geen spijt krijgt.

Negatieve comments

Plaatsen op bijvoorbeeld YouTube doe je zodat anderen jouw vlog kunnen bekijken. Wist je 
dat je ervoor kunt kiezen, wanneer je jouw vlog op YouTube zet, om reacties uit te schakelen? 
Dan hoef je ook niet bang te zijn voor stomme comments. Laat je de comments aanstaan? Dat 
mag natuurlijk, maar reageer dan niet op negatief commentaar en misschien nog wel 
belangrijker, ga zelf ook niet negatief reageren op anderen. Laat iedereen in zijn waarde. 

1

Hee, wat leuk dat je gaat vloggen! 
Voordat je aan de slag gaat vinden we het wel belangrijk om je op onderstaande punten te 
wijzen:

Benieuwd naar online omgangsvormen? Lees dit artikel
en voer de opdrachten met elkaar uit!



Interviewvragen

Hieronder vind je vragen die je kunt stellen in een interview. 
Bij elk antwoord kun je een vervolgvraag stellen om meer informatie te krijgen, zoals: 
Waarom? of Kun je daar wat meer over vertellen?
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1: Kun je jezelf even voorstellen?

2: Wat is jouw grootste passie/hobby?

3: Wat staat er nog op jouw bucketlist? (lijstje met dingen die je absoluut een keer wilt doen)

4: Welke persoon zou jij graag ontmoeten?

5: Op wie ben je trots?

6: Op welke persoonlijke prestatie ben je het meest trots?

7: Hoe besteed je jouw vrije tijd het liefst?

8: Wat is jouw tip aan anderen?

9: Heb je weleens een blunder gemaakt?

10: Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt?



Interviewvragen
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11: Wat zijn jouw sterke eigenschappen?

12: Wat zijn jouw minder sterke eigenschappen?

13: Waar	zie	je	jezelf	over	5	jaar?

14: Als je overal zou kunnen wonen, waar zou je dan wonen?

15: Wat is jouw grootste irritatie?

16: Wat maakt jou aan het lachen?

17: Hoe zouden jouw vrienden je omschrijven?

18: Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je terug of vooruit reizen?

19: Wat is je favoriete vakantiebestemming?

20:	Wat	is	je	favoriete	film?

Hieronder vind je vragen die je kunt stellen in een interview. 
Bij elk antwoord kun je een vervolgvraag stellen om meer informatie te krijgen, zoals: 
Waarom? of Kun je daar wat meer over vertellen?



Filmen met je telefoon
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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 
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