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THEORIE: STORYBOARDS 

 

Storyboards met post-its In boekje 1 van deze cursus heb je een storyboard gemaakt voor 

jouw film. Je gaat een storyboard maken voor jouw animatie. Hierbij 

laat je weer duidelijk zien welk perspectief en welk beeldkader je 

gebruikt. 

 

• Perspectief: De hoogte van de camera, de hoek van waaruit 

wordt gekeken. Bij kikkerperspectief kijk je vanaf een heel laag 

punt naar boven, alsof je een kikker bent.  

• Beeldkader: De uitsnede van het beeld. Bij een close-up zie je 

bijvoorbeeld alleen een oog of een neus.  

 

 
 

Post-its 
 

 

 

Rough- en lay-outschetsen In het ontwerpproces is het belangrijk om schetsen te maken, voor 

je aan de uitwerking van je storyboard begint. Je moet namelijk 

weten hoe de personages en de omgeving eruit zien. Aan de hand 

van deze schetsen kun je vervolgens een storyboard maken.  

 

Je hebt een idee voor de animatie met een uitgewerkt script. Voor 

elk personage en elke omgeving maak je een aparte woordspin. Zet 

de naam van het karakter in het midden en schrijf eigenschappen en 

kenmerken van het personage op. 

 

Hoe laat je deze eigenschappen zien? Als jouw karakter bijvoorbeeld 

een spion is bedenk je dingen waardoor dat duidelijk wordt. 

Bijvoorbeeld:  

• een lange regenjas 

• een krant met gaten 

• een vergrootglas 

 

Ook kun je op internet plaatjes zoeken van (bekende) spionnen. 

Bijvoorbeeld van James Bond en Sherlock Holmes. Naar aanleiding 

van deze voorbeelden schets je je eigen karakter. Je gebruikt deze 

plaatjes en de woordspin als inspiratie. Houd bij het zoeken van 

plaatjes en het maken van de woordspin goed je doel voor ogen:  

• Wat wil je bereiken met de animatie (doel)? 

• Voor wie is het (doelgroep)?  

• Waar speelt de animatie zich af (plaats)?   

• In welke tijd speelt de animatie af?  

 

Als je weet hoe de karakters eruit zien maak je schetsen van de 

karakters in verschillende perspectieven en beeldkaders. Op deze 

manier kom je uiteindelijk tot een interessanter beeld.  

 

 

 

 

 
Karakter schets  

 

 
 

Probeer verschillende uitsnedes 
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THEORIE: LEREN ANIMEREN 

 

Basisinformatie Animeren is tot leven brengen van levenloze tekeningen of objecten. 

Of je nou een stop-motion maakt en een smurf in een plant laat 

klimmen, of een tekenfilm maakt waarbij twee karakters achter 

elkaar aanzitten, de bewegingen moeten geloofwaardig zijn. 

 

Timing is erg belangrijk bij animeren, als iets niet op het juiste tempo 

beweegt, ziet het er vreemd uit. Een animatie bevat vaak meerdere 

bewegingen. In het storyboard heb je de grootste bewegingen al 

uitgewerkt.  

 

Om van de ene beweging naar de volgende te komen begin je met 

het tekenen van twee momenten: het begin van de beweging en het 

einde van de beweging. De ruimte tussen deze extremen moet 

opgevuld worden met tekeningen. Eén beeldje is een frame. 

 

Een animatie die bestaat uit losse beelden achter elkaar noem je een 

frame-by-frame-animatie. De twee uiterste bewegingen zijn de 

keyframes. Tussen de keyframes plaats je tekeningen om de 

bewegingen op te vullen. Dit zijn in-betweens. Het tekenen van deze 

tussentekeningen wordt ook wel tweening genoemd.          

 
Animatie met verschillende frames van een 

rennend mannetje 
 

  

Vraag 

 11  Hoe noem je de uiterste twee bewegingen? 

 
 

  

Vraag 

 12  Hoe noem je één beeldje? 

 
 

 

 

Onion skinning In de traditionele animatie (de getekende animatie) wordt er 

gewerkt met speciale tekentafels. Op deze tafels zitten pinnetjes en 

een lichtbak. Op de pinnetjes prik je papier. Op het papier wordt een 

tekening gemaakt. De volgende tekening komt op het vel erbovenop 

te liggen. Door de pinnetjes ligt het exact op het vorige vel. Door de 

lichtbak kun je de vorige tekening door je papier zien zodat je weet 

hoe groot of klein de beweging is tussen twee stappen binnen de 

animatie. 

 

Deze techniek wordt nog steeds gebruikt binnen de meeste soorten 

van animatie. In programma's zoals Adobe Animate kun je de functie 

voor onion skinning aanzetten. Dit is heel handig wanneer je een 

animatie maakt die je frame voor frame opbouwt.  

 

 
Digitaal onion skinning 
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PRAKTIJK: MAAK JE ANIMATIE 
 

Oefenopdracht squash and stretch Je gaat nu zelf een balletje animeren. Je doet dit op de computer 

met een programma zoals Adobe Animate of een mobiele app op 

een tablet zoals Animation, Flippad of Sketchbook Motion. 

 

Vraag aan je docent welk programma jij gebruikt. De QR-code kun je 

gebruiken om te zien hoe je een balletje animeert.  

 

Klaar? Laat je docent de opdracht afvinken.  

 

  

 
Animeren van een balletje 
 

 

Programma's  Overleg met je docent welk programma jij gebruikt voor de animatie. 

Als je een stop-motionanimatie maakt gebruik je andere software 

dan wanneer je een 2D-animatie maakt.   

 

 

Aan de slag Je gaat nu jouw animatie maken. Houd rekening met de eisen. 

 

De animatie moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Minimaal twintig seconden. 

• De beelden moeten beweging simuleren. 

• Je hebt tekst toegevoegd. 

• Je hebt muziek en geluidseffecten toegevoegd. 

 

Heb je de animatie klaar. Laat je docent de opdracht afvinken. 

 

 

 
Animatie van een springende kikker 
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Een goed leesbare poster die aansluit bij de 

doelgroep 

 

 

 

 

Doelgroep 

Een doelgroep is een groep personen die op basis van één of 

meerdere gezamenlijke kenmerken tot een groep gerekend 

worden. 

 

Lettertype 

Een lettertype is bepalend voor jouw poster. Een lettertype is in te 

delen in drie soorten: 

• de schreefloze lettertypen zoals Helvetica, Arial, Tahoma en 

Verdana (goed te lezen van veraf); 

• de lettertypen met schreef zoals Times en Times New Roman;  

• de sierletters: hieronder vallen de script-families en de 

decoratieve lettertypes. Script ziet eruit zoals oude 

handgeschreven lettertypes. Decoratieve lettertypes zijn 

bijvoorbeeld letters gemaakt van bloemetjes, of letters binnen 

een bepaalde kunststroming zoals de stijl of art nouveau. 

 

Om een lettertype voor een poster te kiezen moet je letten op het 

volgende: 

• Wat is het doel van de poster, wat wil je uitstralen? 

• Is de titel van veraf goed te lezen?  

• Staat er (te) veel tekst op de poster?  

• Is de boodschap duidelijk? 

• Is duidelijk wat hoofd- en wat bijzaken zijn? 

 

 

Wat is de rol van kleur? 
 

Kleuren 

kleurgebruik is erg belangrijk bij het maken van je ontwerp. Kleuren 

spelen in op je gevoel. Zo denk je bij rood aan vuur en hartstocht. 

Zachte kleuren geven rust aan de ogen en groen geeft een fris 

gevoel.  

 

Let er op dat het gebruik van kleur niet botst met de leesbaarheid 

van je teksten. Maak voordat je aan de poster begint altijd een 

schets en geef daarop aan waar je de titel, de afbeeldingen en de 

teksten wilt hebben en welke kleuren ze krijgen.  

 

Poster 

Met een poster geef je op een aantrekkelijke manier informatie 

door; je wilt iets duidelijk maken. Een poster is een 

(reclame)boodschap met plaatjes en tekst. 
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THEORIE: PRESENTATIE GEVEN 
 

Presenteren Je bent vast supertrots op de animatie die je hebt gemaakt. Nu mag 

je hem eindelijk gaan laten zien tijden de première-avond. De zaal is 

geregeld en de poster is klaar. Je kunt je nu gaan voorbereiden op de 

avond zelf. Dat kan best spannend zijn. Hoe ga je dat doen?  

 

Je gaat als gastvrouw of -heer en ontwikkelaar een presentatie geven 

over je animatie en hem aan iedereen laten zien. Tijdens deze 

presentatie ga je uitleggen wat je hebt gedaan en wat je hebt 

gemaakt. 

 

Hoe je dit het beste kunt doen ga je hier leren. Je gaat leren hoe je 

de gasten kunt boeien tijdens je presentatie. 

 

 

 
Een presentatie voor een kleine groep mensen 
 

 

De presentatie Het belangrijkste dat je moet weten bij een presentatie is welk doel 

je wilt bereiken. Als je je mening wilt geven over een onderwerp dan 

is het heel belangrijk dat je dit goed terug laat komen. Als je een 

onderzoek ergens naar gedaan hebt en je wilt het resultaat duidelijk 

maken dan ga je vooral het resultaat vertellen. 

 

Bedenk heel goed wat je wilt bereiken. De vorm van je presentatie 

en de manier waarop je presenteert hebben effect op het 

onderwerp dat je wilt overbrengen.  

 

Heb je bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de mooiste en beste 

game-console dan geef je een flitsende presentatie. Je laat de 

verschillen zien tussen de consoles en demonstreert de consoles.  

 

Je presentatie is volledig anders als je een presentatie gaat geven 

over de gemiddelde cijfers op school. Je kunt je voorstellen dat deze 

presentatie een stuk minder flitsend is. 

 

Bedenk goed wat je boodschap is en stem deze af op de doelgroep. 

 
Heel netjes gekleed voor een zakelijke 

presentatie 
 

  

Vraag 

 20  Wat is de eerste vraag die je jezelf stelt voordat je de 

presentatie gaat geven? 

 
 

 

  


