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FIETSTECHNIEK
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 veertien praktijkopdrachten. Hierbij 

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

cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

In dit deel staan vier 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 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

Verlichting controleren 1 uur  

Metingen aandrijfsysteem e-bike 1 uur  

Band vervangen 1 uur  

Film maken  6 uur  

Theorie   

Stroomvoorziening fiets 30 minuten  

Aandrijving elektrisch 1 uur  

De elektromotor 30 minuten  

Filmgenres 30 minuten  

Script 15 minuten  

Storyboard 30 minuten  

Filmen stappenplan 15 minuten  

Draaiboek 15 minuten  

Opnames - camera's 15 minuten  

Opnames - geluid 15 minuten  

Opnames - licht 15 minuten  

Extra   

Toetsen   

   
 

Onderdeel 
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Stappenplan Stap 1 - Script maken 

Voordat je op rec drukt moet je jezelf echt uitdagen eerst goed na te 

denken over het waarom, voor wie, wat wil je vertellen?  

 

Je gaat eerst een script maken, daarin staan alle scenes omschreven. 

 

Een script is een geschreven tekst van verschillende scènes. Hierin 

staat onder andere beschreven wat er gaat gebeuren en wat er te 

zien of te horen is. Een ander woord voor script is scenario. 

 

In een script staan alle gemaakte scènes in de juiste volgorde achter 

elkaar. 

 

Niet alleen de scènes staan erin. Ook de dialogen staan in een script. 

Een dialoog is een stuk tekst dat de persoon in de film gaat zeggen. 

Zo kan de persoon zich goed voorbereiden op zijn rol. 

 

Naast een dialoog is er nog een onderdeel dat terug moet komen in 

een script, namelijk de actie. De actie is alles wat je terugziet in de 

film. Bijvoorbeeld de persoon in de film staat op de tafel. Dat is de 

actie die je in het script neerzet. Wat bijvoorbeeld geen actie is, is 

een boos persoon. Dit is een gevoel dat wordt omschreven 

 

Stap 2 - Storyboard maken 

Nadat je een script hebt geschreven kom je aan bij het volgende 

onderdeel: een storyboard. 

 

Een storyboard is een filmscript in plaatjes. In een storyboard teken 

je alle scènes achter elkaar. Hierbij moet je rekening houden met de 

verschillende camerastandpunten.  

 

Bij ieder shot zet je de bijbehorende dialoog. Verder is er bij ieder 

shot ook ruimte voor eventuele opmerkingen. Hier moet je 

bijvoorbeeld denken aan afkortingen en camerastandpunten. 

 

Een goed storyboard is de leidraad van een goede film. Zo weet de 

cameraman of vrouw wat en vanuit welke camerastandpunten 

gefilmd moet worden. De hoofdpersonen weten welke acties er op 

welk moment uitgevoerd moeten worden.  

 

Bij het maken van een goede film is het camerastandpunt van groot 

belang. Het camerastandpunt is de positie die de camera heeft ten 

opzichte van het object dat gefilmd wordt. 

 

Stap 3 - Camera standpunten 

De stand die de camera inneemt is van groot belang op de over te 

brengen informatie. Zo zijn er dus ook verschillende camerastand-

punten. 

 

Neem in je storyboard mee vanuit welke camerastandpunten er 

gefilmd gaat worden. 

 

 

 

 
Voorbeeld van een storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verschillende camerastandpunten 
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Opdracht Het medium film kun je in heel veel verschillende vormen gebruiken. 

Een veel voorkomend genre is de speelfilm. Er zijn veel mensen die 

zelf het medium film gebruiken, bijvoorbeeld om een vlog maken. 

 

Er zijn veel verschillende soorten genres in film. Gelukkig hoef je 

deze niet allemaal te weten. Er zijn hoofd genres en genres die 

daaronder vallen: subgenres.  

 

Een genre betekent categorie. Een genre of categorie kan je indelen 

op verschillende criteria, bijvoorbeeld de manier waarop het is 

gemaakt (techniek) de manier waarop iets wordt verteld of de sfeer 

die een film heeft. 

 

Je moet vijf verschillende categorie kunnen herkennen: 

 

 

 
Illustratie van een 2D-animatie 
 

 

Animatie 

Een animatie is anders dan een normale film omdat er geen acteurs 

in spelen maar getekende figuren, figuren die zijn gemaakt met de 

computer of levenloze objecten. Bijvoorbeeld kleipoppetjes of 

speelgoed. Subgenres zijn bijvoorbeeld 2D-animatie, 3D-animatie en 

stop-motionanimatie. 

 

Reportage 

In een reportage worden alleen feiten verteld of getoond. Denk 

bijvoorbeeld aan een nieuwsitem. Het is heel lastig om geen mening 

te laten doorschemeren als je een film maakt. 

 

 
Een documentaire is informerend en geeft je 

een beeld dat beïnvloed is door de visie van 

de maker 
 

Documentaire 

In een documentaire mag je juist wel een mening geven. Je kunt een 

reportage als uitgangspunt nemen en dan kijken hoe jij het 

onderwerp wil neerzetten. Jouw blik daarop is héél belangrijk, je wilt 

iets duidelijk maken aan de kijker. 

 

Voorbeeld 

Bij een reportage over bananen kun je laten zien dat ze aan een 

boom groeien, van groen naar geel verkleuren en geplukt worden. 

 

Bij een documentaire over bananen kun je nog steeds vertellen dat 

ze aan een boom groeien en van groen naar geel verkleuren. Maar 

daarnaast doe je onderzoek naar wát jij wil vertellen over bananen. 

Bijvoorbeeld dat de mensen die bananen plukken niet voldoende 

loon krijgen en in de brandende zon moeten werken. Of misschien 

wil je juist laten zien dat bananenplukkers het niet zo slecht hebben, 

of dat bananen minder goed groeien door de opkomende 

milieuveranderingen. 

 

Instructiefilm  

In een instructiefilm leg jij uit hoe iets gedaan moet worden. 

Bijvoorbeeld een stoel in elkaar zetten of hoe je een banaan moet 

tekenen. 
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Geluid In het script beschrijf je ook geluiden. Dit kunnen geluiden zijn die 

aanwezig moeten zijn op de achtergrond. Dit kunnen bijvoorbeeld 

auto's of sirenes zijn. De geluiden schrijf je in het script met 

hoofdletters bij de acties. 

 

Een persoon kan tekst hebben, maar toch buiten beeld zijn. Dit heet 

off-screen. Je hoort de persoon wel, maar ziet de persoon niet. 

 

De soorten geluiden die jij moet kennen en toepassen in jouw film 

staan hier in een tabel: 

 

Soort geluid  Uitleg 

Set noise,  

sfeer en locatie 

geluid 

Dit zijn alle geluiden die je hoort tijdens de 

film die de sfeer bepalen, bijvoorbeeld het 

tikken van een klok, een spoorovergang of het 

kakelen van een kip. Deze geluiden worden 

meestal achteraf toegevoegd bij het 

monteren. 

Voice-over De narrator of verteller die iets vertelt over 

het verhaal. Deze vertelstem wordt meestal 

achteraf ingesproken. 

Off-screen Een stem van iemand die je wel hoort maar 

niet in beeld ziet. Een off-screen geluid is wel 

van een karakter uit de scene. Bijvoorbeeld 

iemand die iets uit de woonkamer schreeuwt 

terwijl de opname in de keuken is. 

Direct geluid Geluid dat meteen wordt opgenomen, 

meestal alleen de stemmen. 

Effectgeluid Geluid dat een actie of handeling ondersteunt 

waardoor het effect wordt versterkt. 

Bijvoorbeeld het dichtslaan van een deur of 

het krijsen van een kat die wordt weggejaagd. 

Ook dit geluid wordt meestal achteraf 

gemonteerd. 

Muziek Er wordt in een film vaak in de montage 

muziek toegevoegd, die niet in de film 

zit.  Bijvoorbeeld in de intro, maar ook om 

sfeer neer te zetten op een romantisch of 

juist verdrietig moment. 
 

 
Omgevingsgeluid maakt ook onderdeel uit 

van de film. Dit noem je set noise 
 

  

Vraag 

 10  In een film hoor je iemand iets vertellen, hoe heet dit geluid? 

 
 

  

Vraag 

 11  Welk soort geluid wordt altijd opgenomen tijdens het filmen? 

 
 

  



 

D&P-TOTAAL FIETSTECHNIEK (PM4) DEEL 2 

19 

 

Storyboard tekenen Maak snelle en simpele schetsen, voordat je aan de uitwerking van je 

storyboard begint. 

 

Je hebt een idee voor de film 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. 

 

Houd bij het zoeken van plaatjes het volgende goed voor ogen: 

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

• Voor wie is de film (doelgroep)? 

• Waar speelt de film zich af (plaats)? 

• In welke tijd speelt de film af? 

 

 

Werkwijze Post-it storyboard 

Een leuke en handige manier om een storyboard te maken is met 

post-its. 

 

Je plakt maximaal zes post-its op tafel. Neem alleen de momenten 

uit het script waar iets verandert: bijvoorbeeld een grote beweging, 

een ander beeldkader of een nieuw perspectief. Maak op de Post-its 

grove schetsen van deze momenten. 

 

Bekijk de post-its als je klaar bent. Is er iets waardoor de film sterker 

zou worden? Vervang dan één of meerdere post-its. Ben je helemaal 

tevreden? Plak de post-its op het normale storyboard formulier en 

schrijf eronder welke acties, beeldkader en perspectief er gebruikt 

worden. 

 

 
Maak snelle en simpele schetsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een storyboard  maken met post-its 
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OPNAMES - CAMERA'S 

 

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

  


