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het programma

opnametips: kader - kijkrichting - locatie

welke beelden heb je nodig voor een goed verhaal

praktijk: instellen camera app (klassikaal)

hulpmiddelen: statief, microfoon etc.

welke opname app

bespreken praktijk opdracht

script/storytelling
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De opname

Denk er aan de smartphone 
horizontaal te houden!



Een paar voorbeelden

de close-up en het mediumshot
het (tegen)licht
het kader
de kijkrichting
de “overshoulder”
de locatie



De achtergrond en de uitsnede



De achtergrond en de uitsnede



De achtergrond en de uitsnede



De achtergrond silhouet



De achtergrond overbelicht



Het kader en de kijkrichting   

Niet zo



Het kader en de kijkrichting

Maar zo



Het kader en de kijkrichting

Niet zo



Het kader en de kijkrichting

Maar zo



Het tegenshot  en de “180º graden regel”



Het tegenshot  en de “180º graden regel”



De locatie



De hulpmiddelen teleprompter



De hulpmiddelen statief en smartphone houder



De hulpmiddelen microfoon en koptelefoon



De hulpmiddelen statief en stabilizer
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Zie de tutorial in de portfolio 



twee praktijkvoorbeelden

Interview met ondernemer in de Zadelstraat Verslag golftournooi en interview met deelnemer

Deze voorbeeldvideo’s staan  in de portfolio 



Praktijk opdracht



idee

briefing

scenario

treatment

synopsis

van idee tot opname



het recept

boodschappenlijstje

uitgebreide omschrijving
maaltijd

idee

scenario

treatment

synopsis

van idee tot opname

briefing



bijvoorbeeld:

omschrijf de kern van de boodschap 
de “premisse”

“Vietnamveteraan komt terug en wordt 
door een plaatselijke sheriff zodanig gepest 
dat hij de strijd aanbindt tegen zijn 
onrechtvaardige behandeling.”

idee

briefing

scenario

treatment

synopsis

van idee tot opname



de ‘samenvatting’

Het boodschappenlijstje:

Bedenk welke beelden je nodig hebt om 
je verhaal te vertellen. Zorg voor 
voldoende close-ups en totalen om te 
kunnen monteren.

idee

scenario

treatment

synopsis

gedetailleerde beschrijving 
zonder dialogen

van idee tot opname

briefing



Het complete plaatje op papier:

Omschrijf scene voor scene de inhoud zo 
beeldend mogelijk.
De karakters, de situaties en de inter-
acties.
Bij ingewikkelde films wordt vaak ook nog 
een storyboard gemaakt.

idee

briefing

scenario

treatment

synopsis

gedetailleerde beschrijving 
zonder dialogen

van idee tot opname



De basis van goede storytelling ligt altijd bij het bedrijf of de 
organisatie zelf.  
Wees oprecht in het verhaal dat je vertelt. 
De kijkers prikken gewoon direct door onwaarheden of reclame heen. 
Ze willen een eerlijk verhaal en daar hoort ook wel eens bij dat een 
bedrijf problemen heeft overwonnen. 
Niet alles hoeft goed te gaan in storytelling.

hoe vertel ik het verhaal



• Het verhaal staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde.
• Het verhaal bevat narratieve elementen: een hoofdpersoon, een verhaallijn 

met daarin een ontwikkeling als gevolg van een worsteling, dilemma of 
conflict, tegenstanders, medestanders.

• Het is authentiek: waar dus.
• Het is persoonlijk.
• Het is prikkelend en roept emotie op en/of wordt met emotie verteld.

hoe vertel ik het verhaal



doel
doelgroep
vorm interview

praktijkopdracht



praktijk: testen geluid



schoonmaken lens





Dank voor jullie aandacht!

onswerk.tvonswerk.tv


