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WERKBOEK
Naam: ___________________

Datum: ___________________

MIJN LEERDOELEN:

o ____________________________

o ____________________________

o ____________________________

o ____________________________

o ____________________________

WORKSHOP
FILMEN & PRESENTEREN
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VOORSTELRONDJE

o Hobby’s / Interesses

o Wat zijn jouw ultieme skills?

o Heb je al ervaring met film?

o Wat hoop je uit de workshop te 
halen? (check de leerdoelen)

Hier kun je leuke dingen over elkaar opschrijven:

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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TIP VOOR DE 
AVONTURIERS

o @Eva, Liline, Roxane: Koop de 
ANWB natuurgids en ga op pad

o Fix een leuke verrekijker en loepje
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OPBOUW WORKSHOP

1. Introductie Film & Video

2. De grote drie

3. OPDRACHT

4. Script & Beeldelementen

5. CASUS I

6. Filmen & Presenteren 
(in de natuur)

7. CASUS II

8. VRAGEN & VERDIEPING
RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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INTRODUCTIE
FILM & VIDEO

• Elke minuut ruim 300 uur aan 
nieuwe video’s op YouTube

• Elke dag 5 miljard video’s bekeken 
op YouTube

“Een video maken is als het 
bouwen van een huis”

- Hilmar Derksen (2020)

‘PLANNEN’
Op papier zetten wat zich in 
jouw gedachten vormt.
• Verhaal
• Script, Storyboard
• Communicatie
• Etc.

‘VERZAMELEN’
‘verzamelen’ van materiaal
• Filmen, presenteren
• Muziek, voice over
• Animeren
• Stockfootage – pexels.com

‘BOUWEN’
Alle materialen die je hebt 
verzameld ga je nu in elkaar 
zetten tot een samenhangend 
geheel.
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WAT VIND JIJ BELANGRIJK 
IN EEN VIDEO?
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DE GROTE DRIE

Er zijn allerlei soorten video’s. Voor
een simpele vlog of leuke ‘kiekjes’ is
er natuurlijk geen hele uitgebreide
voorbereiding nodig.

Maar ga je een serieuze video maken,
een echte videoproductie, dan is dat
wel heel belangrijk!

HOE ga je de 

BOODSCHAP 

overbrengen aan je 

PUBLIEK om jouw 

DOEL te bereiken?

BOOD-
SCHAP

Wat wil je vertellen?

DOEL
Waarom maak je de 

video?

PUBLIEK
Aan wie vertel je jouw 

verhaal?



9

OPDRACHT

Kijk naar het filmpje van de One Dollar 
Shave Club: 

Typ in google: one dollar shave club promo
Klik dan de eerste video aan onder ‘videos’

Je gaat tijdens en na het kijken de volgende 
dingen opschrijven:

o Wat is het doel?
o Wat is de boodschap
o Wie is het publiek?

o Wat valt je op aan de manier waarop ze de 
boodschap overbrengen?

o Beschrijf wat je het meest aanspreekt (of 
wat niet), wat is blijven hangen?

±15 MINUTEN

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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SCRIPT & 
BEELDELEMENTEN
o Wat is een script?
Een script is eigenlijk de ‘handleiding’ van een
film/ video. Hierin beschrijf je het beeld dat jij
hebt voor de video.

• Het verhaal (gesproken tekst)
• De beelden

o Waarom is het belangrijk?
Het script is belangrijk om een aantal redenen:

• Duidelijkheid (to the point)
• Verhaallijn
• Locaties
• Acteren & teksten
• Locaties
• Weer
• Personen & attributen
• Taakverdeling

• Handvatten voor het filmen
• Communicatie met derden
• Continuiteit

o Hoe stel je een script op?
Hiernaast zie je een voorbeeld van een script. Je
kunt zien dat hier een aantal dingen in zijn
beschreven. Dit is hoe de meeste scripts van
grote films en professionele producties eruit zien.

Er is niet één manier van een script schrijven, als
het maar duidelijk is!
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SCRIPT & 
BEELDELEMENTEN

Een video bestaat uit:
1. Verhaallijn
2. Filmografie

Filmografie is eigenlijk het vertalen van het
verhaal naar beelden en audio. Daarvoor zijn er
veel opties. Je kunt presenteren voor de
camera, je kunt sfeerbelden maken om het
verhaal te ondersteunen en zelfs animaties om
droge stof uit te leggen en het visueel te
maken!

Een pakkende video bestaat meestal uit een
combinatie van deze technieken.

SMARTPHONE

Plus: 
- Small
- Ready to use
- Portable

Min:
- Medium quality
- Can’t specify 

settings

Presenteren voor de camera

Dit is natuurlijk heel belangrijk voor het verhaal:
- Maakt het persoonlijk
- Mensen kijken graag naar andere mensen
- Emoties komen beter over

- Wel presenteerskills nodig (komen we straks op)

B-roll = Sfeerbeelden + Voice Over

Mensen kijken graag naar mensen, maar om het verhaal goed
te ondersteunen is het belangrijk om B-roll te gebruiken.

Dit zijn beelden van bv. de omgeving, dieren, planten, iemand
die door de natuur loopt, een stromend beekje, etc.

Kortom, beelden die passen bij wat jij aan het vertellen bent.
Hiervoor kun je goed gebruik maken van de opzet-lensjes.

Animaties

Om saaie of droge stof extra duidelijk en aantrekkelijk te
maken, kun je deze animeren. Dat kost wel wat tijd en
oefening, maar gelukkig zijn er websites zoals:
- powtoon.com
- animaker.com
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CASUS I
Corona-trouble
Het Coronavaccin ligt klaar, maar nog niet
iedereen wil zich zomaar laten vaccineren.
Complottheorieën, angst, onduidelijkheid en
onwetendheid over de werking van het vaccin
maakt dat veel mensen twijfelen.

Premier Mark Rutte en Hugo de Jonge vragen
namens het OMT en de ziekenhuizen aan
jullie om een filmpje te maken voor de
inwoners van Nederland (kies uit):

Jongeren (18-25 jr.)
Ouderen (50 – 70 jr)

Rutte en Hugo hopen dat de mensen zich
laten vaccineren na het kijken van de video.

In de komende 30 minuten gaan
jullie in tweetallen een filmpje
uitwerken op ‘papier’.
Wees creatief!

• Voorbereiding (Wat zijn de ‘grote drie?’)
• 1. _______________
• 2. _______________
• 3. _______________

• Script & storyboard
• Verhaallijn & inhoud
• Beeld: presenteren, sfeerbeeld, 

animatie?
• Locatie
• Personen
• Attributen
• Mensen
• Communicatie
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FILMEN & 
PRESENTEREN

Filmen kan op veel verschillende manieren en
met allerlei apparaten. Eigenlijk maakt het
niet zoveel uit of je nou een camera van
€1000 euro hebt of gewoon filmt met je
telefoon, JIJ kunt namelijk bepalen HOE het
beeld eruit komt te zien.

Over het algemeen geldt dat de video-
kwaliteit van telefoons prima is. Natuurlijk
geen bioscoop-kwaliteit, maar goed genoeg.

Er zijn echter wel een paar belangrijke dingen
die je moet weten voordat je gaat filmen met
de telefoon.

Én er zijn een paar leuke accesoires die jouw
telefoon-beelden nóg beter kunnen maken:

SMARTPHONE

Plus: 
- Small
- Ready to use
- Portable

Min:
- Medium quality
- Can’t specify 

settings

Filmen met de telefoon

VOORDELEN: NADELEN:
- Makkelijk in gebruik - Minder opties instellingen
- Prima beeldkwaliteit - Variabele framerate
- Overal mee te nemen

Externe microfoon

Telefoons hebben meestal geen goede microfoon. Zeker als je
een persoon op afstand filmt is het geluid slecht, daarom:

- Externe microfoon (bv. Røde VideoMic Me)
• Richtmicrofoon
• Omgevingsgeluid

TIP: Neem backup geluid op, bv. met je oortjes

Accesoires

De telefoon kan opzich prima filmen, maar vaak wil je een
mooie close-up, een heel breed beeld of juist iets op een grote
afstand filmen. Daarvoor zijn accesoires handig:

- Statief (een aanrader als je prettig, stabiel beeld wil)
- Telefoon opzetlensjes (deze helpen je om bv. macroshots of

wide-angle shots te maken)

LET OP!
Smartphones filmen vaak met een variable framerate. Klink
ingewikkeld, maar het gevolg is dat met LANGERE SHOTS (±2-
3 minuten) het geluid niet meer gelijk loopt met beeld. Film
daarom geen lange shots met de telefoon.
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FILMEN & 
PRESENTEREN
De manier waarop je jouw object (persoon, 
dier, steen, etc.) op beeld zet, heeft een grote 
impact op jouw publiek. Dit noemen we 
COMPOSITIE.

De compositie bepaald deels de manier waarop
jouw boodschap bij het publiek komt, denk hier
dus goed over na.

BELANGRIJK:
1. DRUKTE: Vermijd drukke en rumoerige 

plekken. Dit zijn plekken als: de stad, een 
drukke straat, winderige plekken (strand, 
open vlakte). Zorg dat er niet teveel rommel 
/ afleiding is op de achtergrond.

2. TIJDSTIP: Probeer niet op het midden van 
de dag (tussen 12.00 – 14.00) te filmen. De 
zon staat dan op z’n hoogst en zorgt voor 
hele harde schaduwen en teveel licht.

3. LICHT & BEWOLKING: Probeer te filmen in 
de schaduw. Ideaal is een licht-bewolkte 
dag, dan heb je mooi diffuus licht (dus bijna 
geen schaduw). Zoek een boom!

4. INDELING: Denk na over de invulling van 
het beeld, bv. de 2/3-regel.

HARD ZONLICHT ZACHT LICHT 
(IN DE SCHADUW)
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HORIZONTAAL OF 
VERTICAAL FILMEN?
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FILMEN & 
PRESENTEREN - IN DE 
NATUUR
1. KENNIS: Leer het dier & de omgeving goed 

kennen, zodat je daarop in kunt spelen. 
Denk aan: 

- Territorium (dieren komen vaak terug)
- Jaargetijde
- Moment van de dag
- Prooi vs. roofdier?
- VERGUNNINGEN!

2. EQUIPMENT: Dieren zijn vaak schuw óf 
heel klein, dus denk eraan dat je bij het 
filmen in de natuur soms speciale 
apparatuur nodig hebt:

- Telelens (bv. voor telefoon)
- Macrolens
- Statief (voor zowel tele als macro)
- Krukje / stoeltje om te zitten
- Onopvallende kleding

3. GEDULD: Het kan soms lang duren voordat 
je het dier gevonden hebt en probeer dan 
ook nog maar eens meteen het perfecte 
plaatje te schieten! 

Tip: laat de camera lopen (filmen) om te 
voorkomen dat je een bijzonder moment 
mist - ik spreek uit ervaring…
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LANDSCAPE - PANORAMA - TIMELAPSE

- Wide angle opzetlensje mobiel
- Eventueel Fisheye modus mobiel
- Statief 

MACRO - CLOSEUP

- Macro opzetlensje mobiel
- Statief / gorillapod, dicht bij de grond
- Veel licht (eventueel extra lamp)
- Let op focus en scherptediepte

ZOOM - TELE

- Tele opzetlensje mobiel (of zoomfunctie)
- Statief (liefste heuphoogte of hoger)
- Laat camera los wanneer je filmt
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FILMEN & 
PRESENTEREN
Presenteren voor de camera is soms best
spannend, zeker als er veel mensen omheen
staan. Maar het kan ook weer gek voelen als je
helemaal alleen bent. Hier dus een paar tips:

1. RUST & COMFORT: Neem de tijd om te
concentreren en zorg dat je lekker in je vel
zit

2. PERSOONLIJK: Spreek de kijker aan. Soms
helpt het om een foto van een vriend/
vriendin naast de camera te plakken (blijf
wel in de lens kijken)

3. IMPROVISEER: Onthoud de essentie van
wat je wil zeggen, maar ga dus niet de hele
tekst uit je hoofd leren. Praat lekker zoals je
zelf zou doen.

4. OPNIEUW: Het mooie aan filmen is, je kunt
het gewoon overnieuw doen

5. LANGZAAM: Praat rustig, het lijkt allemaal
sneller te gaan dan het is. Haal af en toe
even adem

6. EMOTIE: Net als op toneel moet je er een
klein beetje extra emotie ingooien

7. EUUUUUUHM: niet doen
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CASUS 2
Mountainbiken wordt steeds populairder in 
Nederland, met name nu de sportscholen 
dicht zijn. De zandhagedissen zijn daar 
minder blij mee…

Elk jaar worden er honderden zandhagedissen
platgereden terwijl ze liggen te zonnen op de
zandpaden. Hoogste tijd om de onoplettende
fietsers eens wakker te schudden!

Staatsbosbeheer vraagt aan jullie om een
pakkende video te maken die inspeelt op de
emotie van de kijker.
- Doel: minder platgereden zandhagedissen
- Boodschap: pas op de zonnebadende en

overstekende zandhagedissen
- Publiek: bezoekers van het park

In deze opdracht van 30 minuten:
Focus op de beeldelementen en hoe je
deze beelden wil gaan maken - zodat
je kunt inspelen op de emotie! Denk
o.a. aan:

- Beeldcompositie
- Beeldelementen (B-roll, animaties?)
- Hoe film je een zandhagedis?

- Achtergrond, sfeer / ambience
- Muziek & geluidseffecten
- … etc.
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VRAGEN - VERDIEPING -
TIPS & TRICKS


