
D
VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN EN EHBO
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 producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

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

 

In dit derde boekje staan twee praktijkopdrachten. In de tabel staat 

hoe lang je ongeveer bezig bent met een opdracht. Als je een 

onderdeel hebt afgerond kruis je dit onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Ben ik klaar? Aftekenen maar! 
 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

PO 1 Woordzoeker 2 uur  

PO 2 Film over veiligheid 6-8 uur  

Theorielessen   

Filmgenres 30 minuten  

Script 30 minuten  

Storyboard 30 minuten  

Draaiboek 30 minuten  

Opnames - camera 30 minuten  

Opnames - geluid 30 minuten  

Opnames - licht 30 minuten  

Monteren 30 minuten  

Veiligheid 30 minuten  

Veiligheid in huis 45 minuten  

Veiligheid op het werk 30 minuten  

Risicogroepen 15 minuten  

Vluchtroutes 15 minuten  

Pictogrammen voor de veiligheid 15 minuten  
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FILM 

FILMGENRES 

 

Inleiding Dit boekje gaat over film en veiligheid. Je gaat een film maken over 

veiligheid op school. Het gaat om fysieke veiligheid en dan vooral de 

vluchtroutes en nooduitgangen. Eerst neem je nog een keer de 

theorie over film door. Hoe zat het ook alweer allemaal met het 

schrijven van een script en met geluid en licht? 

 

Bij het vorige keuzevak heb je deze theorie ook behandeld, daarom 

staat in dit boekje een kortere versie. 

 

 

 

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. Een genre betekent 

categorie. Je moet vijf verschillende categorieën kunnen herkennen. 

Die staan hierna beschreven. 

 

 

 
Illustratie van een 2D-animatie 
 

 

Animatie 

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

te zien zijn maar getekende figuren. Die figuren zijn gemaakt met de 

computer of het zijn 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 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 wilt neerzetten. Jouw blik daarop is héél belangrijk, je 

wilt iets duidelijk maken aan de kijker. 

 

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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Camerastandpunt De hoogte en de hoek waarmee de camera filmt noem je het 

camerastandpunt (ook cameraperspectief genoemd). Neem 

bijvoorbeeld het vogelperspectief, dan filmt de camera vanaf een 

hoog punt. Het camerastandpunt geeft aan vanaf welke hoogte of 

hoek er wordt gefilmd. 

 

De namen van de perspectieven geven dit duidelijk aan: 

• Vogelperspectief: het is alsof je kijkt vanuit een vliegende vogel. 

• Kikvorsperspectief: het is alsof je kijkt vanaf de grond, zoals een 

kikker. 

• Ooghoogteperspectief: je kijkt vanuit het perspectief van een 

staand persoon. 

 

Natuurlijk kun je filmen vanuit elke hoogte die jij vindt passen bij de 

film. Vogel, kikvors en ooghoogte zijn perspectieven waar iedereen 

zich iets bij voor kan stellen, vandaar dat je deze drie als grove 

aanwijzing kunt gebruiken. 

 
Hoe staat de camera? 
 

  

Vraag 

 12  Wat wordt bedoeld met cameraperspectief? 

 

 
 

  

Vraag 

 13  Zet het juiste perspectief bij de foto's. 

 

Foto 1: 

 

 

 

Foto 2: 
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Panoramashot 

 In een panoramashot zie je veel in de breedte, soms is een 

panoramashot zelfs helemaal rondom, dus 360 graden. Je hebt een 

goed overzicht van de omgeving of situatie. Je kunt het gebruiken 

als introductie of tussenstukje of rustmoment. 

Mediumshot 

Bij een mediumshot zie je een persoon van de middel tot en met 

het hoofd. Dit shot is handig bij het filmen van bijvoorbeeld een 

gesprek. 

 
Close-up 

Een close-up is een foto van dichtbij. Het is zeer gedetailleerd. In 

een film kun je dit gebruiken om in te zoomen op een gezicht om 

de emotie te zien, bijvoorbeeld bij een verdrietige scène. 

 

  

Vraag 

 14  Wat is het verschil tussen een perspectief en een beeldkader? 
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DRAAIBOEK 

 

Voorbereiding van een opname Om de opnames goed te laten verlopen en te zorgen dat je niet voor 

verrassingen komt te staan is een goede voorbereiding erg 

belangrijk. 

 

Tijdens deze voorbereiding denk je na over wie en wat je nodig hebt 

en wanneer je het nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan de acteurs die 

in je film moeten spelen. Wie zouden dit kunnen doen? En wat 

moeten ze voor kleding aan tijdens de opname? Welke apparatuur 

heb je nodig? Dit zijn allemaal zaken die je goed moet voorbereiden.  

 

Je maakt een draaiboek. In het draaiboek komt jouw storyboard, 

een shotlist, een callsheet, een materialen- en apparatuurlijst en een 

planning. 

 
Een goede voorbereiding is noodzakelijk om 

de opnames goed te laten verlopen 
 

  

Vraag 

 19  Moet je tijdens de voorbereiding al weten wie de rollen gaan 

spelen? 

 

 
 

 

 

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 de opnames en de productie goed 

verlopen.  

 

Het draaiboek moet compleet zijn. Als je het aan iemand anders zou 

geven, kan die persoon jouw taken zo overnemen als hij of zij het 

draaiboek volgt.  

 

In het draaiboek houd je een duidelijke structuur aan. Hierna lees je 

er meer over. 

 

Algemeen 

Je start met een callsheet. Dat is een overzicht van de namen en 

telefoonnummers van de mensen die meewerken deze dag. Maar 

ook de locaties waar je gaat draaien staan hierop. 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. Wat moet er gebeuren bijvoorbeeld als je 

buiten aan het filmen bent en het begint ineens heel hard te 

regenen?  

 

 

 
In het callsheet wordt precies beschreven wie 

wat moet doen tijdens de opnamedag 
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OPNAMES - LICHT 

 

Lichtbronnen Alles waar licht uit komt is een lichtbron. Dat betekent dat de zon 

een lichtbron is, maar jouw fietslamp ook. Er zijn verschillende 

soorten lichtbronnen: 

• natuurlijk licht (daglicht) 

• kunstmatig licht (alles wat niet door de zon, maan of 

vuurvliegjes wordt voorgebracht). 

 

Kunstmatig licht wordt nog verder verdeeld in aanwezig licht zoals 

lantarenpalen en de TL-lampen in het klaslokaal, en studiolicht. 

 

Op jouw school werk je misschien met studiolampen, bouwlampen 

of daglichtlampen. Dit zijn de verschillende kunstmatige 

lichtbronnen. Op de lichtbronnen worden bijna altijd lichtvormers 

gebruikt. Hierover leer je in de volgende paragrafen meer. 

 

De lichtbron zelf heeft een bepaalde sterkte en intensiteit. Je hoort 

van jouw docent welke lichtbronnen er bij jou op school beschikbaar 

zijn. 

 
Natuurlijk licht 

 

 
 Kunstlicht 
 

 

 

Belichting Als je filmt, moet je zowel de acteurs als het licht regisseren. Dit 

betekent dat je na moet denken over welke lichten je gebruikt om 

een bepaalde sfeer te bereiken. Een felverlichte discotheek doet niet 

echt disco-achtig aan. En een romantisch etentje verlichten met 

bouwlampen is ook geen goed idee.  

 

Soorten lichten 

• Spotlight: een lichtbron die een klein gedeelte uitlicht. Dit soort 

licht is sterk gebundeld en vormt een sterke lichtstraal. Hiervoor 

gebruik je een spot. 

• Diffuus licht: is een vorm van licht die weinig schaduw geeft. 

Hiervoor kun je bijvoorbeeld een studiolamp met een softbox 

gebruiken. 

• Invullicht: het hoofdlicht is vaak erg fel en kan diepe schaduwen 

maken op andere delen van de set. Om die schaduwen te 

verminderen, gebruik je een reflectorscherm. 

 
Lichten 
 

  


