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DIGISPEL
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 in totaal zeventien 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 zeven 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. 

  
Aan de slag 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde tijd Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P06 Concept art 2,5 uur  

P07 Sprites maken 2,5 uur  

P08 Idee presenteren 1 uur  

P09 Game maken 10 uur  

P10 Testen en verbeteren 5 uur  

P11 Filmen voorbereiden 1 uur  

P12 Walkthrough of trailer 2 uur  

Theorie   

Ontwerpen 

Game art 1 uur  

Tips voor digitaal ontwerp 30 min  

Game maken 

FECci-bird 2 uur  

Walktrough en trailer 

Filmgenres 30 min  

Filmen stappenplan 10 min  

Draaiboek 30 min  

Opnames - Camera 1 uur  

Opnames - Geluid 30 min  

Opnames - Licht 1,5 uur  

Monteren 1,5 uur  

Extra   

Toetsen   
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OPNAMES - CAMERA 

 

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. 

 

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. 

 

 Framerate 

De framerate is hoeveel beeldjes per seconde worden opgenomen 

tijdens het filmen, dit wordt ook wel afgekort als fps. Fps staat voor 

frames per seconde. Een frame is een beeldje. 

 

De Standaard framerate die we gewend zijn is 25 of 30 beelden per 

seconde. Een hogere framerate zorgt voor meer vloeiende 

beweging. 
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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 
 

  

Vraag 

 26  Wat is het grootste verschil tussen een compact camera en een 

videocam? 

 
 

 

 

Objectieven Er zijn camera's waarbij je de objectieven kan wisselen. De meeste 

mensen zeggen lens in plaats van objectief. 

 

Doordat de lenzen bewegen, vertekent het beeld. Wat je door de 

zoeker van de camera ziet wordt bijvoorbeeld groter of kleiner. Het 

groter of kleiner worden komt omdat de brandpuntsafstand groter 

of kleiner wordt. 

 

 
Objectieven 
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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 welke lichten jij 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 

• Hard licht: dit licht geeft harde schaduwen. Hiervoor kun je 

bijvoorbeeld een studiolamp met een reflector gebruiken of een 

ledpaneel. 

• 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. 

 
Lichten 
 

 

 

Lichtopstelling met lichtvormers 

 

Bij jou op school is er misschien een studio met fotografie- en 

filmlampen. Hierboven zijn drie soorten licht omschreven. Hard licht, 

hard en gebundeld licht (spotlight) en zacht licht (diffuus). 

 

Als je gaat filmen heb je een onderwerp of misschien een hele set 

met acteurs die goed belicht moeten zijn. Dit doe je meestal met 

meerdere lichtbronnen. 
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MONTEREN 

 

Monteren Stel, je bent een dag met vrienden in de dierentuin en je maakt daar 

allerlei filmpjes. 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 met videobewerkingssoftware. 

 
 

Monteren of editen 
 

 Vraag 

 32  Wat bedoelen we met het monteren van een film? 

 
 

 

 

Videobewerkingsprogramma's Er zijn ontzettend veel verschillende programma's voor de computer 

(Mac, Windows en Linux) om opnames te bewerken en een montage 

te maken. Als we nu elk programma behandelen wordt dit boek wel 

erg dik! Bovendien is er van elk programma wel een handleiding of 

een tutorial te vinden om je verder te helpen. In de linker kolom zie 

je al een aantal QR-codes naar gratis software met uitleg erbij. Je 

hoort van jouw docent met welk programma je aan het werk gaat. 

 

In dit hoofdstuk behandelen we alleen de begrippen en 

onderwerpen die in elk programma wel voorkomen. 

 

Leuke voorbeelden van gratis programma's zijn: 

• Openshot 

• Wevideo 

• Hitfilm  

• Resolve 

 

Gratis software is natuurlijk heel fijn. Hierdoor kan je gratis 

kennismaken met het monteren van video's en ze gebruiken om 

deze opdracht te maken. 

 

Natuurlijk zijn er ook een hoop professionele programma's waar je 

wel voor moet betalen, zoals Avid, Premiere Pro en Final Cut Pro. 

Misschien vraag je je af waarom deze programma's niet gratis zijn en 

toch veel gebruikt worden. 

 

De opties voor bijvoorbeeld kleurcorrecties, effecten en tweaken van 

audio en video gaan dieper bij deze programma's, vandaar dat dit 

voor mensen die er dagelijks mee werken wel een meerwaarde kan 

zijn. Bovendien is het handig om met de meest 

gebruikte programma’s  te kunnen werken als het je baan is! 

 

 

 
Video bewerken 

 

 

 

    

Of je nu een beginnende of gevorderde video 

editor bent, op deze site (2d3d.gratis) vind je 

altijd wel handige tips of ideeën die je nog 

verder helpen 
 

https://link.dp-totaal.nl/video-2d3d/
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Opdracht 

Maak een simpele greenscreen video als dit bij jou op school kan. 

Film jezelf terwijl je voorzichtig aan het sluipen bent. Plaats jezelf 

vervolgens in een andere omgeving. Je mag zelf weten welke 

beelden je hiervoor gebruikt. Ben je weg aan het sluipen voor een 

tijger, of ontsnap je aan een andere situatie? 

 

Je mag voor deze opdracht in tweetallen werken. 

 

 

Begrippen  Bij het monteren gebruik je een aantal begrippen en technieken. 

Hieronder staan de belangrijke begrippen nogmaals, met een korte 

uitleg. 

 

Framerate 

Een film is een reeks foto's die achter elkaar geplaatst en vervolgens 

snel afgespeeld worden. Zo'n enkele foto noem je een frame. 

 

De framerate is hoeveel beeldjes per seconde worden opgenomen 

tijdens het filmen, dit wordt ook wel afgekort als fps. Fps staat voor 

Frames Per Seconde. Eén frame is één beeldje. De standaard 

framerate die we gewend zijn is 25 of 30 beelden per seconde. 

 

 
25 frames per seconde 
 

 Clip  

Een clip is een bestand op je telefoon, computer of een andere 

geheugendrager met daarin filmbeelden en/of audio. 

 

Transfer 

Het overzetten van bestanden van een camera naar een andere plek 

noem je een transfer. 

 

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. 

 

Shot 

Een shot is één film- of video-opname die zonder onderbrekingen is 

opgenomen. Een reden voor een shotovergang kan zijn een ander 

beeldkader of een ander perspectief. 

 

Spotten 

Na het filmen heb je een verzameling clips gemaakt. Meestal komen 

niet alle clips in jouw film. Het uitzoeken van de clips je wilt 

gebruiken noem je spotten.  

 

Aftiteling 

Een aftiteling is een lijst met álle namen van íedereen die aan de film 

heeft meegewerkt en wat ze gedaan hebben. Je noemt eerste de 

belangrijkste mensen. Meestal noem je eerst de acteurs of het 

onderwerp, daarna de regisseur, producent, cameramensen en zo 

blijf je doorgaan tot je iedereen genoemd hebt. 

 
USB-stick 

 

 
Shot van de zon 

 

 


