
D
ROBOTICA
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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AFTEKENLIJST 
 

Planning In deze cursus maak je in totaal 10 praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. In totaal ben je zo'n zestig uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit 3 delen. 

 

In dit deel staan 2 praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde tijd Afgerond 

Inleiding   

Praktijkopdrachten   

P9 Presentatie geven 2 uur  

P10 Videoboodschap 6-8 uur  

Theorie   

Filmgenres 30 minuten  

Script 15 minuten  

Storyboard 30 minuten  

Filmen stappenplan  30 minuten  

Draaiboek 30 minuten  

Opnames - Camera's 30 minuten  

Opnames - Geluid 30 minuten  

Opnames - Licht 30 minuten  

Monteren 15 minuten  
 

 

Onderdeel 
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SCRIPT 
 

Een script Een script is een volledig uitgeschreven versie van de film. In het 

script wordt duidelijk welke personages er zijn, wat ze doen en 

zeggen. Er staat in welk dag deel het is en of het verhaal of de scène 

zich binnen of buiten afspeelt. In een script wordt dus precies 

opgeschreven wat je hoort en ziet in een film. 

 

In een script beschrijf je feitelijk, zonder gedachten en emoties, wat 

er gebeurt in een film. 

 

De filmmaker kan zelf bepalen hoe zijn camerastandpunt is, wat voor 

soort rollen de acteurs krijgen en welke kleding er gedragen wordt. 

Dit staat niet in het script. 
 

In een script worden alle stappen van de film 

precies omschreven 
 

  

Vraag 

 12  Wat staat er niet in een script? 

 
 

 

 

Het verhaal In een script of scenario staat elk woord van de tekst dat wordt 

uitgesproken in de film. Het script vertelt de verhaallijn(en) van de 

film. Een verhaal start altijd met een begin, het heeft een 

middendeel en uiteraard een einde.  

 

Een script of scenario wordt opgebouwd aan de hand van de 

volgende structuur: 

 

Kop 

Je start met een titel; de kop.  

 

Samenvatting en karakterschets  

Vervolgens beschrijf je het verhaal. Wat is grofweg het verhaal? 

Welke personages spelen mee, wat zijn dit voor mensen? In welke 

tijd en welke omgeving speelt het zich af? 

 

In het script staan alleen feitelijke dingen. In een karakterschets kun 

je een beter beeld schetsen van een personage. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat een personage een gele eenhoorn is die 

stiekem een Shetlandpony wil zijn en zich daar intens bedroefd over 

voelt. Dit hoeft niet per se meteen duidelijk te worden uit het script. 

 

Voor de acteurs en kostuummakers is het handig om duidelijk aan te 

geven welk beeld jij hebt van een karakter. Hierbij kun je eventueel 

ook letterlijk schetsen maken. 

 

 Script  

Hierin beschrijf je de dialoog van de film. In het script wordt 

beschreven wie wat zegt. In hoofdletters staat de naam van het 

personage die iets zegt, en daarachter de tekst die hij moet zeggen. 

 
Je schrijft het verhaal uit in het script zodat de 

acteurs weten wat ze moeten zeggen 
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Je ziet hier een voorbeeld van een script 

gemaakt in Trelby met daarbij uitleg 
 

 Vraag 

 19  Waarom is het belangrijk om je script volgens de vaste 

vormgeving te schrijven? 

 

 
 

  

Vraag 

 20  Welke drie effectgeluiden zie je in deze voorbeeldpagina? 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

  

Vraag 

 21  Waarom denk je dat de namen in het midden staan en met 

hoofdletters zijn geschreven? 
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FILMEN STAPPENPLAN 
 

Aan de slag Je gaat nu zelf aan de slag met het maken van een film. In deze 

opdracht bereid je de opnames voor. En je gaat filmen en editen. 

 

Je maakt de film in een groepje. Jouw docent vertelt je hoe groot het 

groepje is. Samen kiezen jullie één idee uit. 

 

Bij het kiezen is het belangrijk dat het storyboard, de planning en de 

voorbereiding goed zijn. Vul in het draaiboek de namen in. Zorg dat 

iedereen zijn of haar eigen taak heeft en goed weet wat hij of zij 

moet doen. 

 
 

Je gaat nu zelf aan de slag met je eigen film   
 

 

Stap 1 - wat heb je nodig? Je hebt inmiddels een script geschreven. In deze stap ga je nadenken 

wat je precies nodig hebt om te kunnen gaan filmen. 

 

Maak een checklist voor alle benodigdheden. Lees het script 

helemaal door en denk goed na over wat je nodig hebt. Denk ook 

aan kleding of attributen op de set en natuurlijk apparatuur. 

 

De volgende onderdelen staan in de checklist: 

 

Acteurs 

Welke acteurs heb je nodig en wie gaat welke rol spelen? 

 

Locatie 

Waar ga je de film opnemen? Misschien wel op meerdere locaties? 

 

Materiaal 

Welke apparatuur heb je nodig? Wat voor materiaal heb je nodig op 

de set? Moet je de set ook maken of film je op locatie? 

 

Je merkt dat er genoeg dingen zijn om over na te denken. Werk dit 

allemaal uit in een (Word)document. 

 

Lees eerst alle theorie die hierbij hoort. 

 
Maak een checklist 
 

 

Stap 2 - planning 

 

Je weet nu precies wat je nodig hebt. De volgende stap is dat je een 

planning en een callsheet gaat maken. 

 

Je begint met het maken van een planning. Welke shots wil je 

wanneer opnemen? Je maakt een opnamevolgorde op basis van het 

storyboard met de shotlist. 

 

Denk goed na welke shots je nodig hebt om een volledige film te 

kunnen maken. Misschien kun je sommige opnames wel 

combineren, zodat je het opnemen efficiënter kunt doen. 

 

 

 

 
Maak een overzichtelijke planning 
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Beeldverhoudingen Beeldverhouding is de verhouding tussen de breedte en de hoogte 

van je beeldkader.  

 

De meeste camera’s nemen op in 3:2-verhouding. Je kunt er zelf 

voor kiezen om de film een andere verhouding te geven. Een tweede 

reden is als je camera bijvoorbeeld standaard in een andere 

beeldverhouding opneemt. 

 

 

In de bioscoop zie je de meeste films in de verhouding 16:9. Dat zijn 

cinematische films. Ook veel breedbeeld-tv's hebben die 

verhouding. Als je op je telefoon een panoramastand hebt bij je 

camera, dan is dat ook 16:9-verhouding. 

 

Een telefoon heeft een totaal andere verhouding dan de meeste 

camera’s. Hier moet je rekening mee houden als je met een telefoon 

filmt.  

 

Houd de telefoon horizontaal als je filmt voor normale 

beeldschermen, anders bestaat je beeld voor meer dan de helft uit 

een zwart oppervlakte om het beeldscherm maar gevuld te krijgen.  

  
 

 

 

Soorten camera's Er zijn heel veel verschillende camera's. Digitale camera's werken 

met een sensor. Die sensor is een soort plaatje met pixels. Het 

gefilmde materiaal wordt digitaal opgeslagen. 

 

Er zijn zoveel verschillende camera's omdat er veel dingen in te 

stellen zijn aan de manier waarop licht op de sensor valt. Hoe meer 

invloed je wilt hebben op de registratie, hoe ingewikkelder de 

camera wordt. Hoe meer je kunt instellen, hoe meer knopjes. 

 

 

 

 

 

Vintage camera  
 

 

De camera van je telefoon Deze camera heeft bijna iedereen altijd bij de hand, dat is natuurlijk 

heel handig. 

 

Je kunt er niet optisch mee zoomen. 

 

De beeldkwaliteit kan goed zijn afhankelijk van het soort telefoon. 

 

Als het geen stralend zonnig weer is, of als het donker begint te 

worden vindt de camera van je telefoon dit wat moeilijker. Het beeld 

wordt pixelig (ruis) of krijgt een rare kleur. 

 

Filmpjes maken voor sociale media zoals Instagram of met 

Boomerang kan natuurlijk prima. 

 

 
Telefoon met camera 
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Actioncam 
 

 
Door de fish-eye lens zie je een bolling in het 

beeld 
 

 

Compact camera Een compact camera is een camera waar je geen lenzen 

(objectieven) op kan zetten. Een compact camera is, zoals de naam 

al zegt, een compacte camera. Er zijn mega veel soorten compact 

camera's, het is een verzamelnaam. Er zijn dus ook zeker grotere 

modellen en niet met elke compact camera kun je filmen. Kijk hier 

dus goed naar voordat je op de opnamelocatie staat. 

 

Je kunt met de compact camera foto's maken en vaak ook filmen. De 

instellingen zijn vooral gericht op het fotografiegedeelte. Let op! Met 

een compact camera is de maximale opname tijd per opname 29 

minuten en 59 seconden, de camera is echt gericht op korte 

opnames. Naast deze maximumopnametijd wordt de camera ook 

vaak te warm als je er lang mee filmt. 

 
Compact camera 
 

 

Spiegelreflexcamera Bij spiegelreflexcamera's en systeemcamera's kun je de objectieven 

wisselen. 

 

Deze twee soorten camera's zijn voor filmen bijna gelijkwaardig. De 

autofocus voor video is bij een systeemcamera beter dan bij een 

spiegelreflexcamera. 

 

je kunt heel veel instellingen aanpassen. De beeldkwaliteit is meestal 

beter dan die van andere soorten camera's omdat de sensor waar de 

film mee wordt opgenomen groter is. De grootte van de sensor 

bepaalt hoe gedetailleerd de informatie is die wordt opgenomen.  
Spiegelreflexcamera 
 

 

Professionele videocamera's Deze camera's zijn gemaakt voor grote videoproducties, zoals een 

(speel)film of een professioneel YouTube-kanaal. Het grote verschil 

met bijvoorbeeld systeemcamera's is dat deze camera's echt 

gemaakt zijn om mee te filmen. In tegenstelling tot veel camera's 

tegenwoordig, die gebruikt kunnen worden als fotocamera én 

videocamera. 

 

Mocht jij op school met een professionele camera werken, dan krijg 

je hierover uitleg van je docent. 

 

  
Professionele videocamera 
 


