
 
10 tips voor geslaagde filmpjes 
 

Hou het (wind-)stil 
Spreek bij je opname voldoende 
luid maar zorg dat men je twee 
computers verder niet hoort. 
Spreek eventueel af om 
beurtelings op te nemen. Hou de 
micro niet vlak voor je mond, 
maar ter hoogte van je kin om 
aangeblazen letters niet verstoord 
te doen klinken. 
 

Bezint eer ge begint 
Zorg dat je perfect weet hoe je 
schema er uit zal zien. Teken het uit 
op een kladblad om een 
totaaloverzicht te krijgen. Probeer de 
uitleg al eens zonder gebruik van de 
computer, zo controleer je of je niks 
vergat. 

Hou de animaties simpel 
Binnenvliegende cijfertjes of stuiterende 
titels zien er leuk uit maar zijn niet 
functioneel. Die gebruiken we dus niet. 
 

Haast en spoed is … 
Spreek langzaam en laat 
voldoende pauze. Let er vooral 
op dat je bij een overgang tussen 
twee dia’s een tweetal seconden 
extra pauze laat. In Office zit (nog 
steeds) een bug die de laatste 
seconden van je stemopname 
wegknipt. 

Minder is meer (less is more) 
Alles wat je in je digitaal schema 
steekt moet functioneel zijn. Gebruik 
geen kleuren als die geen functie 
hebben. Gebruik het vooraf gekozen 
lettertype. Gebruik geen afbeeldingen 
als ze er niet toe doen. 

Animeer aan het eind 
De verleiding iom tijdens het opmaken van 
het schema al te animeren is groot, maar 
wacht tot je hele schema klaar is. 

Tel tot 3 
Als je met een team van 2 of 3 
leerlingen werkt is het goed om 
na het doorgeven van de 
microfoon even in stilte tot 3 te 
tellen (begeleid de leerlingen 
hierbij). Zo kan je deze 
doorgeefmomentjes makkelijk 
wegknippen. 

 

Splits over verschillende dia’s  
Als je vijftig animaties hebt op één dia 
verlies je het overzicht. Splitsen over 
verschillende dia’s geeft je dan meer 
overzicht. Gebruik dia dupliceren als 
je bepaalde zaken kan hergebruiken. 

Controleer je 
microfooninstellingen  
Er kunnen allerlei dingen fout gaan bij het 
opnemen van het geluid: de microfoon kan 
op “dempen” staan in Windows  of op het 
kabeltje van de headset. Ook kan het 
stekkertje niet of verkeerd inzitten in de 
computer. Doe een testopname van enkele 
seconden en beluister of je stem 
geregistreerd wordt. 
 

Corrigeer achteraf 
Een kleine fout is snel gemaakt bij 
het opnemen. Start niet telkens 
helemaal opnieuw, maar blijf 
opnemen. Tel tot 3 en begin je 
zin opnieuw zodat je achteraf 
met Windows Live Movie Maker 
de fout kan wegknippen.  
 

 


