
 
Leren in de praktijk 
Je leert van professionele filmers de basistechnieken van filmen met je smartphone (voorzien 
van een Apple of Android besturingssysteem). Aan de hand van een praktijkcase leer je de juiste 
positie te kiezen, hoe je geluid opneemt en met welke instellingen je de beste opnames krijgt.  
Daarna leer je kleine verbeteringen aanbrengen op je telefoon, hoe je teksten, muziek, foto’s, 
ondertitels en voice-over kan toevoegen. En daarna hoe je de clip online publiceert op Dropbox, 
YouTube, Vimeo en Social Media. 

Het uitbreiden van redactionele content met een online video is na deze workshop een koud 
kunstje. Bovendien krijg je tips en adviezen over hoe je verschillende onderwerpen zoals een 
speech, een quote, een toelichting bij een persbericht of bijzondere gebeurtenis in beeld moet 
brengen voor een aantrekkelijke video. 

Onderwerpen van de workshop 
• Briefing en ingrediënten video  •     Montage op de smartphone/tablet 
• Smartphone en movie app’s   •     Online publicatie 
• De omgeving, positie kiezen en opnames •     Web-richtlijnen (overheid) 
• Microfoon en audio opnemen   •     Storytelling, tips en adviezen 
• Praktijkcase     •    Randapparatuur 

Leren filmen met je smartphone 

De workshop filmen, monteren en online publiceren met je smartphone is voor iedereen die 
zelf video’s wil maken. Bijvoorbeeld om informatie of voorlichting te geven, een interview, 
training of voor lesdoeleinden, instructie, een bekendmaking of een impressie van een event, 
etc. Na montage op telefoon op tablet kan je de video publiceren en delen op websites en social 
media.



Wat heb je nodig? 

• Een smartphone met het Apple of Android besturingssysteem. 
• Apps voor op je telefoon; kosten 20-25 euro afhankelijk van het merk/type telefoon dat 
• je gebruikt, Apple of Android. Na inschrijving krijg je hier meer informatie over. 

• Een toolkit speciaal samengesteld voor de smartphone met dasspeld-microfoon, windshield, 
verlengsnoer, verloop-stekker, koptelefoon, statief en telefoonhouder. Je kan deze bij ons 
bestellen. Tijdens de workshop hebben wij toolkits in bruikleen beschikbaar. 

Eendaagse workshop 
De workshop wordt voor individuele deelnemers en kleine groepen in Utrecht gegeven als 
ééndaagse workshop en start bij min. 8 deelnemers. 
 
Incompany workshop 
De incompany workshop is voor bedrijven die de training gericht willen inzetten voor 
medewerkers (max. 12 deelnemers). De workshop wordt dan in drie dagdelen verdeeld over een 
aantal weken.  De deelnemers werken gedurende die periode aan een praktijkopdracht en maken 
een video die bedrijfsmatig kan worden gebruikt. Doel is dat iedereen na de training zelfstandig 
aan de slag kan. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. 

* (excl. reiskosten) Faciliteiten, lunch en catering zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
alle prijzen zijn excl. btw 

Service en vervolg 
Met onze video opname- en montageservice kan je ook na de workshop support krijgen. En heb 
je inmiddels wat ervaring opgedaan met het filmen dan is live video een volgende stap zijn . In 
deze workshop leren wij een klein team om zelfstandig live uitzendingen te verzorgen voor op je 
eigen website, YouTube, Vimeo of Facebook. 

Voor o.a. onderstaande bedrijven verzorg(d)en wij o.a. de training filmen met de smartphone. 
 
Universiteit Utrecht - Gemeente Utrecht - Utrecht Stadsontwikkeling - Provincie Utrecht - Gemeente 
Nieuwegein - Gemeente Vianen - Gemeente Stichtse Vechten - Gemeente Venlo - Van Gogh Museum - 
Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam - Utrechtse Communicatiekring - Diakonessenhuis Utrecht - 
Alrijne Ziekenhuis Leidendorp - Tender People - Mitros woningbouwcoöperatie - Rabobank Utrecht - 
Vilans - In voor Zorg - Het Parkhuis - 7Zebra’s - Antonius Ziekenhuis - Tennet - Deventer Ziekenhuis - 

Museum Hilversum - Gemeente Woudenberg - Yarden Uitvaartorganisatie - Bouman GGZ - BMD Advies - 
Stichting Toeterjoepies - Gemeente Wijdemeren - Gemeente Ronde Venen 

ADRES   CONTACT  TELEFOON 
 

Grebbeberglaan 15 mail@onswerk.tv  +31 6 27 88 28 18 
Kantoor 3.11b 
3527 VX  Utrecht

Kosten eendaagse workshop per persoon (incl. lunch en catering) € 295,00

Incompany workshop (max. 12 deelnemers) 2 x dagdeel 4 uur en 1 x dagdeel 2 uur * € 4.600,00

Toolkit per stuk € 189,00

Apps voor de smartphone, per deelnemer +/- € 25,00
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