
 

Een script is een goed hulpmiddel om de opnamen te stroomlijnen. Bepaal van tevoren de 

doelgroep, via welke kanalen je het gaat verspreiden en stem daar de maximale lengte op af. 

Leg vervolgens in een script vast wat de boodschap is en hoe je de boodschap wil 

overbrengen. 

Bepaal bij interviews bijvoorbeeld altijd eerst wat je wilt dat iemand zegt en stem daar de 

vragen op af. 

 Zorg voor een volle batterij en een schone lens. 

 Zet je smartphone op vliegtuigstand zodat je niet wordt gestoord tijdens het filmen. 

 Zorg dat je het licht (zon, lamp, raam) in je rug hebt. 

 Kader het beeld. 

 Focus de camera minstens 5 seconden op het onderwerp en zet de camera aan.  

Bij het vastleggen van een evenement hoeft je echt niet continue rond te lopen. Je loopt dan 

namelijk een groot risico op onrustig en schokkerig beeld. Een stabiele cameravoering bereik je het 

best door met beide handen je smartphone vast te houden en je armen enigszins te buigen. Je kunt 

dit afwisselen met een selfiestick. Blijf op één punt met je armen of verplaats jezelf langzaam met je 

bovenlichaam. Laat je voeten zoveel mogelijk staan. Als je beweegt, beweeg dan één kant op en loop 

niet heen en weer. Zet daarna de camera uit en start opnieuw met het volgende richtpunt.  

Wil je een compilatie van een activiteit laten zien, maak dan veel korte shots van maximaal 15 

seconden. Met korte shots bereik je een meer dynamisch resultaat dan met lange eenzijdige shots. 

De shots kun je later eventueel weer inkorten, in een geheel eigen volgorde editen en combineren 

met foto’s.  

Audio is de helft van je video. De ingebouwde microfoon van je smartphone is in een rumoerige 

omgeving niet voldoende toereikend om het omgevingsgeluid te reduceren. Een richtmicrofoon is 

dan echt een must have. Film je buiten met flinke wind ga dan met je rug in de wind staan. Nog 

beter, gebruik een bontje ('dode kat') over de microfoon om het windgeruis tegen te gaan.  

Tip: Gebruik een richtmicrofoon die je in je koptelefoon-uitgang van de smartphone plugt. De IK 

Multimedia iRig Mic bijvoorbeeld, is geschikt voor IPhone en Android.  

 Zorg ervoor dat je de aandacht van de kijker vanaf seconde één pakt. Dus geen lange intro’s 

met logo’s en muziekje. Prikkel de nieuwsgierigheid of val meteen met de deur in huis en 

vertel waar de kijker zich bevindt en wat er gaande is. 

 Mensen die door het beeld lopen is helemaal niet erg, dat maakt het juist ongedwongen. 

 Hou de camera ook eens stil; laat mensen gerust uit beeld lopen 



 

 Zoom nooit in. Je verliest kwaliteit van beeld. Probeer altijd zelf dichterbij het onderwerp te 

komen. 

 Zet bij een interview sessie (vraag/antwoord) na elke vraag de camera stil en bij het 

antwoord weer aan. Je kunt er dan later voor kiezen alleen de antwoorden te gebruiken als 

quote of beiden. 

 Bedenk vooraf of je de video in landscape of staand wil plaatsen. Voor YouTube of Twitter is 

landscape handig, Instagram werkt met vierkant beeld en op Facebook is vierkant of staand 

het beste (wordt groter getoond dan een landscape beeld op Facebook).  

Mobiel en/of camera en een laptop/computer 
 
Maak allereerst een leuk filmpje van de jeugd binnen jullie vereniging. Neem bijvoorbeeld 
leuke stukjes op van een training of wedstrijd. Plak deze vervolgens achter elkaar en maak er 
een leuk filmpje van. In de onderstaande link is een voorbeeld te vinden van HV Sittardia. 
Wees hierin zelf lekker creatief! https://youtu.be/gEoG2p4fpqQ  

 

Als het filmpje af is voeg je hem natuurlijk toe in de PowerPoint. Er zijn 
twee opties beschikbaar.  

1. Zet het filmpje als hyperlink in de PowerPoint. 
2. Zet het filmpje als geheel bestand in de PowerPoint. 

Wanneer je kiest voor de 2de optie, dan kan het bestand erg groot worden. Kies je voor de 1e 
optie dan is het bestand kleiner. 
 
Zie voor beide opties onderstaande uitleg: 
 

Om de video als koppeling aan uw presentatie toe te voegen doe je het volgende:  
 

1. Sla allereerst de video op, op de laptop/PC. Het is handig om de video in dezelfde 
map op te slaan als de presentatie zelf, op deze manier is het filmpje namelijk 
makkelijk terug te vinden. 

2. Open vervolgens de PowerPoint en ga naar de dia waar je het filmpje wilt hebben.  
3. Druk 1 keer op het volgende icoontje: 
4. Selecteer vervolgens links bovenaan ‘invoegen’ en ga naar ‘koppeling’ of ‘hyperlink’. 

Dit is afhankelijk van de versie PowerPoint die je gebruikt. 
5. Selecteer het bestaande bestand (de video) en druk vervolgens op ‘OK’. 

 

https://youtu.be/gEoG2p4fpqQ


 

De video is nu toegevoegd als hyperlink aan het icoontje. Wanneer je nu de PowerPoint in 

diavoorstelling opent en je drukt op het icoontje wordt de video afgespeeld. 
 
Zie voor verdere uitleg: https://support.microsoft.com/nl-nl/office/video-hyperlinks-aan-dia-
s-toevoegen-6f37e08a-43a8-40fe-a1d3-3adf6c592fa9  
 

Om de video als geheel bestand toe te voegen aan de presentatie doe je het volgende: 
 
1. Sla allereerst de video op, op de laptop/PC. Het is handig om de video in dezelfde 

map op te slaan als de presentatie zelf, op deze manier is het filmpje namelijk 
makkelijk terug te vinden. 

2. Open vervolgens de PowerPoint en ga naar de dia waar je het filmpje wilt hebben.  
3. Selecteer vervolgens links bovenaan ínvoegen’ en ga naar ‘video’. 
4. Selecteer ‘video op mijn PC’. 
5. Selecteer het bestaande bestand (de video) en druk vervolgens op ‘OK’. 

 
Zie voor verdere uitleg: https://support.microsoft.com/nl-nl/office/video-toevoegen-
opmaken-en-video-opnemen-bb7fc99c-71ef-48e3-ac1a-3ebafcd9f3ed  
 

Onderstaande apps kunnen handig zijn voor het bewerken van de video: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Videoleap (Video Editor) 

 

Splice – Video Editor & Maker Abobe Premiere Rush for 

Video 
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