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THEORIE 

 

De videocamera Om goede beelden te maken is het belangrijk dat je een goede 

camera hebt. Op een camera zitten veel instellingen en 

mogelijkheden. Er zullen een paar dingen behandelt worden die je 

zeker moet weten voordat je gaat filmen. 

 

Optische zoom 

Op de meeste videocamera's zit een zoomlens waarmee je het 

onderwerp dichter naar je toe kunt halen. De meeste digitale 

videocamera's beschikken over een optische zoomfunctie van 10× 

en 20×. 

 

Een optische zoomfunctie levert een beter beeld op dan de digitale 

zoom. Dit komt omdat het beeld dichterbij wordt gehaald door het 

gebruik van lenzen. Die lenzen bewegen dichter naar elkaar toe of 

juist van elkaar af. Digitaal zoomen is eigenlijk niet echt zoomen. Je 

snijdt een stukje beeld uit en rekt dat op. Hierdoor gaat de kwaliteit 

sterk achteruit. 

 

Als je sterk inzoomt tijdens het filmen is de kans op beweging groot. 

Je krijgt dan bewogen en onscherpe beelden. Als je een statief kunt 

gebruiken dan is dat handiger. Hierdoor blijft het beeld stabieler en 

beter van kwaliteit. 

 

 
Bij optische zoom blijft de kwaliteit van het 

beeld goed! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om bewegende beelden te voorkomen is 

beeldstabilisatie belangrijk 

 
 

Beeldstabilisatie 

De beeldstabilisatie (steady shot) is een technische functie op een 

videocamera. Deze functie zorgt ervoor dat je zelfs met een 

bewegende camera toch scherpe opnames kunt maken. Vooral 

wanneer je de zoomlens in de telestand gebruikt en uit de hand 

filmt zijn videocamera's moeilijk stil te houden. De optische 

beeldstabilisator in de lens zet tijdens het opnemen de beelden stil 

en verbetert bewegingen. 

 
De temperatuur van het licht is bepalend voor 

het beeld 
 

Witbalans 

De verschillen in kleurtemperatuur van kunstlicht en daglicht 

moeten door de camera worden gecorrigeerd. Dit gebeurt door de 

witbalans in te stellen. Deze correctie gebeurt in de meeste 

gevallen automatisch. Maar dit kun je ook handmatig instellen. Als 

de witbalans niet goed is ingesteld dan verkleurt je beeld, 

bijvoorbeeld naar rood of juist naar blauw. 

 

De meeste videobewerkingsprogramma's bieden gereedschappen 

en technieken om de kleur aan te passen en achteraf de witbalans 

weer te herstellen. Maar het is altijd beter om dit voor het 

opnemen goed in te stellen dan het achteraf proberen te herstellen. 

Elke beeldverbetering (correctie) levert ook altijd ergens een 

verslechtering op. 
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Een draaiboek maken Een draaiboek maak je voordat je met de opnames gaat beginnen. 

Bij elke grote productie is een goed draaiboek een must. Een goed 

draaiboek zorgt ervoor dat je opname en productie goed verlopen. 

Dus voor een goede en rustige opnamedag maak je een duidelijk 

draaiboek. Het draaiboek moet zo zijn opgesteld dat je het zo aan 

iemand anders kunt geven. Deze persoon kan aan de hand van het 

draaiboek jouw taken zo overnemen. 

 

In je draaiboek laat je een aantal dingen terugkomen. Doe dit 

volgens een duidelijke structuur. 

 

Algemeen 

Je start met een algemeen hoofdstuk. Hierin neem je vooral namen 

en telefoonnummers op van de mensen die meewerken deze dag. 

Maar ook van de locaties waar je gaat draaien bijvoorbeeld. Denk 

aan contactpersonen en adressen van locaties waar je gaat filmen. 

Wie kun je benaderen voor vragen en hoe zijn deze personen te 

bereiken? 

 

Huishoudelijke informatie 

In dit gedeelte beschrijf je waar de crew rekening mee moet houden 

tijdens de opnamedag. Moeten er zaken in beeld komen of juist 

niet? En wat als je buiten aan het filmen bent en het begint ineens 

heel hard te regenen?  

 

Ook een materialenlijst voeg je toe in dit hoofdstuk. Schrijf duidelijk 

op wat je precies nodig hebt. Niet alleen qua apparatuur, maar ook 

ten aanzien van de set waar je opneemt. Welke spullen moeten de 

acteurs hebben of bij zich hebben bijvoorbeeld. 

 

Overzicht taken en acties  

In dit gedeelte beschrijf je precies wat iedereen moet doen. Dit 

noem je ook wel de callsheet. Niet alleen van de acteurs, maar 

ook  van de crew beschrijf je wat je van ze verwacht. Hier wordt 

beschreven wie wat moet klaar zetten of op moet bouwen. Dit 

hoofdstuk moet zo beschreven zijn dat iedereen die meewerkt of 

helpt precies weet wat er van hem of haar wordt verwacht. 

 

Script 

Het script heb je al geschreven. Dit voeg je toe in dit hoofdstuk van 

het draaiboek. Zo is alle informatie volledig. 

 

Je ziet dat er best veel in een draaiboek komt te staan. Probeer het 

draaiboek niet te groot te maken, anders wordt het onoverzichtelijk. 

Hoe korter en duidelijker, hoe beter. 

 

 
In de callsheet wordt precies beschreven wie 

wat moet doen tijdens de opnamedag 

 

 
Dat had je niet verwacht. Een regenbui tijdens 

de opname. In het draaiboek beschrijf je hoe 

je hiermee omgaat 
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THEORIE 

 

Monteren Stel, je bent een dag met je opa en oma in de dierentuin en je maakt 

daar allerlei filmpjes van je grootouders met je neefjes en nichtjes. 

Dan is het leuk om daar achteraf één film van te maken. 

 

Het maken van één grote film van allemaal kleine opnames noem je 

het monteren (editen) van een film. 

 

Vroeger, in de analoge tijd, werd het monteren nog gedaan door te 

knippen met een schaar en te plakken met lijm. Tegenwoordig 

worden alle opnames digitaal gemaakt en kun je deze opnames 

monteren in computerprogramma's. 

 
 

Monteren of editen 
 

  

Vraag 

 39  Wat bedoelen we met het monteren van een film? 

 
 

 

 

Videobewerkingsprogramma's Er zijn ontzettend veel verschillende programma's voor een Mac of 

een pc om opnames te bewerken en een montage te maken. Om nu 

elk programma te gaan behandelen in deze methode is onnodig, 

want bij elk programma zit wel een handleiding of is er een tutorial 

te vinden om je verder te helpen. 

 

In dit hoofdstuk behandelen we alleen de begrippen en 

onderwerpen die in elk programma wel voorkomen. 

 

Vraag aan je docent welk programma op jouw school gebruikt wordt. 

 

Leuke voorbeelden van gratis programma's zijn bijvoorbeeld: 

• Openshot 

• Wevideo 

• Hitfilm  

• Resolve 

 

Via de QR-code hierna kom je op een website waar je tutorials kunt 

vinden over deze programma's. En of je nu een beginnende of 

gevorderde video editor bent, op deze site vind je altijd wel handige 

tips of ideeën die je nog verder helpen. 

 

 
Video bewerken 
 

 Vraag 

 
Begrippenlijst 
 

40  Zoek via de QR-code op wat een Blur-effect is. 
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Bestandsformaat 

 

Je kunt een film in verschillende bestandsformaten opslaan. De 

formaten avi, mov of mp4 zijn het meest bekend, maar er zijn er nog 

veel meer. In de afbeelding hieronder zie je nog enkele voorbeelden 

van bestandsformaten die bij audiovisuele vormgeving gebruikt 

worden. 

 

In bijna alle bewerkingsprogramma's zit wel de optie om de film naar 

een door jou gewenst formaat te exporteren. 

 

 

 
Verschillende videobestandsformaten 
 

  

Vraag 

 45  In welk bestandsformaat slaat jouw camera standaard de 

filmpjes op? 
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Audiospoor of geluid Geluid wordt bij het monteren in een geluidspoor gezet. Bij geluiden 

moet je denken aan direct geluid of bijvoorbeeld een voice-over. 

 

In de audiovisuele wereld zijn er de volgende geluiden bij het 

monteren: 

• Direct geluid is geluid dat gelijk met de beeldopname is 

opgenomen. 

• Set-noise is het natuurlijke geluid op de locatie. 

• Voice-over is de vertelstem of commentaarstem. 

• Effectgeluiden zijn geluiden die los opgenomen worden. 

• Off-screen is geluid van het sprekende personage. De stem 

is wel hoorbaar aanwezig, maar het personage is niet in 

beeld. 

 
Sound editing 
 

  

Vraag 

 48  Als er tijdens het filmen een auto in beeld voorbij komt rijden, 

onder welk soort geluid valt dit? 

 
 

  

Opdracht 

 49  Zoek op hoe geluid opgenomen kan worden. 

 
 

 

 

Kleurcorrectie Als je de contrasten wilt vergroten of een bepaalde sfeer wilt 

creëren dan kun je de kleuren aanpassen. Dat noem je 

kleurcorrectie. 

 
Foto met aangepaste kleuren 
 

 

 

Scène 

 

Als een stukje film zich op één plaats en op één moment afspeelt dan 

noem je dat een scène. Let wel op: een scène kan uit meerdere shots 

bestaan. 

 
 

 

  


