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VOORBEREIDING
Voordat je gaat filmen met je smartphone is het goed 
om deze in te stellen voor video en een aantal zaken 
te controleren. 

GENOEG BATTERIJLADING? 
Houd er rekening mee dat je batterij erg snel leeg 
gaat als je aan het filmen bent. Dus zorg ervoor dat je 
batterij goed opgeladen is en dat je een powerbank 
meeneemt. Deze voorkomt dat je met een lege 
batterij komt te zitten.  

In deze handout geven wij jou tools & tricks hoe je mooie, professionele filmpjes 
en vlogs kunt maken met je smartphone. Hoe bouw je een verhaal op, hoe film 
je montage-gericht, welke camerabewegingen kun je maken en hoe kadreer je 
een mooi shot? Tenslotte leggen we de mogelijkheden uit die de montage-app 
Kinemaster biedt.

In principe geldt: hoe hoger de resolutie, hoe hoger 
de kwaliteit van de getoonde beelden. De uiteindelijke 
keuze die je maakt is afhankelijk van je eindproduct. 
Standaard is 1080 op 30fps. 
Hoe meer beeldlijnen, hoe scherper je uiteindelijk 
opgenomen beeld. Gebruik van minder beeldlijnen 
levert direct verlies in scherpte op.

VLIEGTUIGMODUS (FLIGHT MODUS) 
Zet je smartphone op de vliegtuigmodus als je niet 
gestoord wilt worden tijdens het filmen. Er is niets 
vervelender dan binnenkomende whatsappjes, 
pushnotificaties of andere piepjes en geluiden 
tijdens het filmen. Je zult dan weer opnieuw moeten 
beginnen. 

HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) 
HDR zorgt ervoor dat beelden meer tot leven komen 
op het scherm. Zowel de belichting als kleuren ogen 
met HDR een stuk realistischer. Als je de HDR op 
automatisch zet worden de lichte delen in je beeld 
minder overbelicht en de donkere delen minder 
onderbelicht. Hierdoor wordt het contrast tussen de 
maximale helderheid en maximale duisterheid op het 
scherm groter. 

 Voordat je gaat filmen: zorg er altijd 
voor dat je je video-instellingen op 
orde hebt! 

RASTER/HULPLIJNEN 
Een heel handig hulpmiddel bij de compositie van 
je beelden is het raster. Dit helpt je om te kunnen 
filmen of vloggen volgens de zogenaamde regel 
van derden. Het scherm is dan verdeeld in negen 
vlakken met twee horizontale en twee verticale 
lijnen.

BESCHIKBARE RUIMTE
Bij instellingen zie je hoeveel beschikbare ruimte 
je nog hebt op je smartphone. Zorg voor voldoende 
opslagruimte, liefst 5 gigabyte of meer. 

VIDEO-INSTELLINGEN
Voor het instellen van je smartphone voor video ga je 
naar de camera-instellingen. 
De twee belangrijkste instellingen zijn de framerate 
en de resolutie van je films. 

FRAMERATE
Framerate staat voor het aantal beelden (frames) dat 
per seconde gefilmd wordt. 
Normaal filmen we op 30 fps (frames per seconde). 
Wil je je video vertragen in de montage kies dan voor 
60 fps. Als je bijvoorbeeld van tevoren weet dat je 
een stuk slow motion in je montage wil zetten, dan is 
het mooier om direct in slow motion te schieten. De 
vertraging ziet er dan mooier uit dan wanneer je de 
beelden vertraagt in de montage-app. Maar let op dat 
je niet in deze stand blijft filmen. 

RESOLUTIE
De resolutie staat voor het aantal pixels. Stel je 
camera bij voorkeur in op 1080p. Dat is HD (High 
Definition) kwaliteit en wordt nog altijd het meest 
gebruikt en standaard voor Facebook, Youtube en 
andere social media. 
Je kan ook op 4K filmen (4x zoveel pixels als HD) 
maar deze opnames nemen veel opslagruimte in 
beslag. 

INLEIDING

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE
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VIDEOSTABILISATIE
Een ander heel handig hulpmiddel is de video-
stabilisatie. Zet deze ook altijd aan. Als je de 
videostabilisatie aanzet zal de smartphone bepaalde 
trillingen minder maken. 

Naast de video-instellingen die je in de camera-
instellingen instelt zijn er ook nog een aantal dingen 
die je kan doen in de camera-/video-app zelf. 

 Wie professioneel gaat filmen en niet 
 gestoord wil worden zet zijn smartphone 
 op vliegtuigmodus

SLO-MO
SLO-MO (Slow Motion) is het tegenovergestelde 
van timelapse. Deze filmmodus gebruik je als je een 
korte tijd langer wil maken. Per tijdseenheid worden 
meer beelden opgenomen dan de frame rate bij het 
afspelen. 

HYPERLAPSE
Een hyperlapse lijkt technisch op een timelapse maar 
is net iets anders. Bij een hyperlapse beweeg je je 
smartphone tijdens het filmen waardoor je een heel 
dynamisch beeld creëert.

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

INLEIDING

TIME LAPSE
Timelapse is een filmtechniek waarbij er minder 
beelden per tijdseenheid opgenomen worden 
dan de frame rate bij het afspelen. Om de paar 
seconden wordt er een foto gemaakt en als je die 
foto’s achter elkaar plakt, krijg je een filmpje. Dit 
levert een versnelde film op, waardoor effecten 
zichtbaar gemaakt kunnen worden die normaal te 
traag zouden verlopen om waar te nemen.
Dit soort filmpjes zijn heel geschikt om dingen te 
laten zien die te langzaam zijn voor een gewoon 
filmpje zoals de verandering van het weer, het 
neerzetten van een bouwwerk of een druk plein 
waar je de hectiek wilt weergeven. 

Bij de smartphone kan je, in tegenstelling tot 
een professionele filmcamera, niet zelf instellen 
hoeveel frames de camera moet opnemen per 
minuut of per seconde.
De iPhone bepaalt die tijd zelf en dit is afhankelijk 
van hoe lang je filmt. Hij past deze dus aan aan de 
lengte van de tijd dat je filmt. 
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TOOLS & TRICKS BIJ 
HET GEBRUIK VAN JE 
SMARTPHONE ALS 
FILMCAMERA 

VASTHOUDEN VAN JE SMARTPHONE - 
STAAND OF LIGGEND? 
De meeste mensen hebben de neiging hun 
telefoon gewoon rechtop te houden als ze filmen. 
Logisch, want zo houd je hem altijd vast. Maar 
film is bij bij uitstek een ‘liggend’ medium als we 
kijken naar het beeldformaat. Maar toch zie je 
steeds meer vierkante video’s voorbijkomen op 
social media. Dit zijn meestal verticaal gefilmde 
video’s. 

Als je dus gaat filmen of vloggen let op voor welk 
platform je de film of vlog maakt. 
Plaats je je vlog of filmpje direct op social media 
dan is staand of verticaal filmen het handigst.  
Maak je een filmpje of een vlog voor youtube of 
om af te spelen op een TV of een computer, film 
dan liggend in de zogeheten landschapstand 
anders krijg je zwarte balken aan de zijkant! 

VOLUMEKNOPPEN
Houd je smartphone liggend met twee handen vast 
en bedien de videoknop met je volumeknoppen. 
Dit doe je door de telefoon om te draaien opdat de 
volumeknoppen bovenaan zitten. De lenzen van de 
smartphone zitten dan onderaan maar dit maakt voor 
het filmen niets uit.

GEZICHTSHERKENNING 
Een vierkant geeft aan waarop wordt scherpgesteld 
en op basis waarvan de belichting wordt ingesteld. 
Wanneer je mensen filmt maakt de smartphone 
gebruik van gezichtsherkenning door automatisch 
scherp te stellen op het meest opvallende gezicht en 
de belichting evenwichtig in te stellen voor maximaal 
tien gezichten.

SCHERPSTELLEN
Door de focus in te stellen bepaal je wat er scherp 
in beeld moet komen. Door een persoon of object 
scherp in beeld te brengen krijgt het de aandacht van 
de kijker. 

‘TAP TO FOCUS’ 
Als je een opname start, stelt de camera scherp op 
het onderwerp dat jij wilt filmen. Maar soms kan de 
smartphone wel wat hulp gebruiken. 

Door het gebruik van de AF/AE functie (Automatic 
focus en Automatic Exposure) kan jij bepalen 
op welk onderwerp de smartphone moet blijven 
scherpstellen en ook moet belichten. Bij de iPhone 
kun je de scherpte en belichting heel eenvoudig 
vastzetten door op het gele vierkantje te drukken. 
Druk net zo lang tot je de AE/AF - vergrendeling in het 
scherm ziet verschijnen. De focus en de belichting 
is dan vergrendeld en de smartphone zal niet meer 
automatisch zelf scherpstellen en de belichting 
aanpassen. 
Wanneer je iemand aan het interviewen bent is de AE/
AF-vergrendeling erg handig. 
Bij Android toestellen is de werkwijze afhankelijk van 
het type smartphone.

 Door het vastzetten van licht en scherpte 
voorkom je dat de camera gaat corrigeren 
wanneer de lichtsituatie verandert en de 
camera de scherpte aanpast, bijvoorbeeld 
wanneer je de camera beweegt

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE
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BELICHTING
Licht is echt het allerbelangrijkste. Zonder licht 
kan je niet filmen of een mooie foto nemen. Met 
veel licht verbeter je de optische kwaliteit van je 
video. De beelden worden frisser en scherper. 
Als cameraman of -vrouw kijk je altijd waar 
het licht vandaan komt, zodat je weet waar je 
rekening mee moet houden tijdens het schieten. 
Film met het licht mee, zo heb je nooit last van 
tegenlicht. Filmen tegen de zon in, een felle lamp 
of de weerspiegeling van het licht is namelijk voor 
bijna iedere camera een moeilijke klus. Als het 
licht te fel is, kan de sensor van je smartphone de 
informatie niet goed verwerken. Gevolg: donkere 
foto’s en/of een dikke lens-flare. Dit probleem 
kun je zelf voorkomen door niet tegen de zon in te 
filmen en een felle lamp buiten het frame van de 
film te houden. 

Op het moment dat je op het punt tikt waarop 
je wil focussen zal de camera-app ook direct 
automatisch de belichting aanpassen. 
Vind je die belichting te licht of te donker? 
Beweeg dan met je vinger het zonnetje omhoog 
of omlaag om de belichting lichter of donkerder 
te maken. Zo heb je zelf meer controle over het 
resultaat.

GELUID
Goed geluid is heel belangrijk voor professionele 
video’s en wordt vaak onderschat. Vaak wordt de 
kwaliteit van de spraak-audio vergeten. 

Hoe ga je om met de ‘off’ en ‘in’ geluiden met je 
smartphone? 
De ‘in’ geluiden zijn de geluiden waarvan we de bron 
op het scherm kunnen zien (een persoon die praat, 

een deur die dichtslaat of een auto die wegrijdt.) Deze 
begeleiden het beeld dat je filmt. 
De ‘off’ geluiden zijn de geluiden waarvan je de bron 
niet kunt zien. 

Zorg ervoor dat de ‘off’-geluiden en met name 
de omgevingsgeluiden niet sterker zijn dan de 
geluiden die door het beeld worden gerechtvaardigd. 
Wacht bijvoorbeeld tot het vliegtuig of de trein die 
langskomen een beetje verder zijn. 

Elk geluid waarvan de bron niet zichtbaar is, werkt 
storend. Zorg er dus voor dat, als je het geluid van een 
storend element er niet uit kunt halen, je in een shot 
de geluidsbron laat zien. Dit kan je dikwijls doen door 
een totaalshot in te lassen van de omgeving waarin de 
personage zich bevindt.  

IN-EN UITZOOMEN
Wanneer je inzoomt, gaat de beeldkwaliteit er op 
achteruit.  Inzoomen is bijna altijd een onnodige 
camerabeweging. Zoomen met je smartphone doe je 
met je voeten door naar het onderwerp toe te lopen. 

 Inzoomen doe je met je voeten!

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

Heb je veel licht en neem je genoegen met minder 
beeldkwaliteit dan kan je een bepaald deel naar voren 
halen in de video door twee vingers op het scherm te 
plaatsen en deze vervolgens uit elkaar te bewegen. 
Het beeld wordt dan uitvergroot. Uitzoomen doe je 
door twee vingers op het scherm naar elkaar toe te 
bewegen. 

Gelijkmatig zoomen kun je op je smartphone met 
behulp van het grijze lijntje. Deze komt tevoorschijn 
door twee vingers naar elkaar toe te ‘swipen’ op je 
scherm Met behulp van het gele rondje op het grijze 
lijntje kan je heel rustig in en uit zoomen. 

VIDEO BEKIJKEN
Direct nadat je een video hebt gemaakt, kan je deze 
bekijken. Tik daarvoor op het vierkante plaatje bij de 
opnameknop. Wil je de video later terugkijken dan 
vind je deze terug in de app Foto’s of app Galerij.

SELFIE-SMARTPHONECAMERA AAN DE 
VOORKANT 
Met het camerapictogram kan je de camera aan de 
voorkant activeren. Daardoor kan je  gemakkelijk een 
opname van jezelf maken. 
De camera aan de voorkant is van mindere kwaliteit 
dan de camera aan de achterkant. Gebruik daarom 
zoveel mogelijk de lenzen van de achterkant van je 
smartphone. 

TOOLS & TRICKS BIJ HET GEBRUIK VAN JE SMARTPHONE ALS FILMCAMERA
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SMARTPHONE-ACCESSOIRES 
• Steady shots 
• Geluid 

Zonder smartphone-accessoires kun je al behoorlijke 
mooie films en vlogs maken, maar met een houder, 
extra belichting en externe microfoon kun je de 
film- en vlogprestaties van je smartphone optimaal 
benutten. 

STEADY SHOTS
Schokkerige beelden geven je film of zakelijke vlog 
een amateuristische uitstraling. Stabiele shots geven 
je film een professionele look. Welke accessoires 
kunnen hierbij helpen? 

Smartphone statief
De Joby Grip Telepod is een flexibel statief en 
selfiestick die je én heel gemakkelijk kan neerzetten 
en goed kan gebruiken als selfiestick. Heel handig als 
je bijvoorbeeld interviews wilt afnemen of zelf vrij voor 
de camera wilt staan en praten. 

Dasspeldmicrofoon 
De dasspeldmicrofoon is een heel klein microfoontje 
dat je aan een kraag van een overhemd of jasje kan 
klemmen. Omdat deze microfoon dicht bij het gezicht 
is hoor je de stem beter en het achtergrondgeluid 
minder. Je zit helaas alleen wel met een snoer in het 
beeld en kan deze alleen gebruiken als je maar een 
persoon in beeld hebt. 
Handig zijn de draadloze microfoons opdat je hoofd-
persoon (geïnterviewde) meer bewegings vrijheid 
heeft. 

Filmic Pro App
Wil je nog meer controle over de beelden die je schiet 
met je smartphone, download dan ook de Filmic 
Pro app. Met deze app kan je de focus, het licht en 
de kleurtemperatuur nog makkelijker instellen en 
constant houden.

 Accessoires maken het verschil. 
Niemand staat te wachten op 
schokkerige beelden en slecht geluid

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

Richtmicrofoon 
De rode VideoMicMe is een kleine richtmicrofoon 
met een enorm grote plofkap (pluis) die heel 
handig is als je buiten aan het filmen bent met 
wind. Bij sommige smartphones is de plofkap nog 
groter dan de smartphone zelf.
Deze microfoon pakt het geluid van één kant op. 
Dus het geluid van achteren en aan de zijkanten 
zal hij minder meepakken. 

Gimbal
Ondanks het feit dat de nieuwste smartphones 
een ingebouwde stabilisator hebben blijft het 
soms toch lastig om te filmen, zelfs met een 
statief uit de hand. In dit geval zijn gimbals, 
stabilisators, waarmee je vanuit de hand 
vloeiende en trillingvrije beelden opneemt, een 
uitkomst. 

Let op! Als je een gimbal gebruikt kan je in de 
meeste gevallen niet tegelijkertijd ook een 
microfoon aansluiten. Je moet dan dus kiezen 
voor stabiele shots óf goed geluid. 

GELUID
De smartphone kan prima geluid opnemen met de 
interne microfoon maar niet in alle situaties. 
Bijvoorbeeld als de persoon die je aan het interviewen 
bent te ver van je microfoon staat of als er veel wind 
is. Dat hoor je terug in je video. Om deze problemen 
te ondervangen kan je de twee volgende microfoons 
gebruiken. 

TOOLS & TRICKS BIJ HET GEBRUIK VAN JE SMARTPHONE ALS FILMCAMERA
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CAMERABEWEGINGEN

Camerabewegingen gebruik je om een effect van 
beweging te creëren. Er bestaan bewegingen met een 
vaste camera (zooms), een camera in rotatie (pans) 
en bewegende camera’s (tracking shots) 

PAN
Een pan is een camerabeweging waarbij de camera 
horizontaal beweegt op zijn as, zonder de camera te 
verplaatsen. Met een pan creëer je overzicht van een 
situatie. Of je maakt een connectie tussen voorwerpen 
of personen. Je gaat van het één naar het ander.

TILT
Een tilt is een camerabeweging waarbij de camera 
opwaarts of neerwaarts beweegt op zijn verticale 
as. De tilt wordt gebruikt om te tonen hoe groot een 
gebouw is, of om de kijker in spanning te laten, door 
bijvoorbeeld een persoon te filmen vanaf de voeten 
naar boven toe. 

ZOOM
Een zoom is een verlenging of een verbreding van het 
gezichtsveld. De zoom is eigenlijk geen camerabewe-
ging maar een lensbeweging. De camera blijft staan 
op een vaste plaats. 

CAMERAHOEK OF STANDPUNT
De camerahoek is de positie van de camera ten 
opzichte van het gefilmde object.  De plek waar je je 
camera neerzet, zegt vaak net zo veel als wat er in 
beeld is. 

BETEKENIS VAN CAMERASTANDPUNT 
EN PERSPECTIEF
Naast het kader heeft ook het camerastandpunt een 
belangrijke betekenis. 
Objectief: afstandelijk, de visie en beeldinterpretatie 
van de maker speelt geen rol.
Subjectief: de maker laat met zijn kadrering en 
camera bewegingen zijn visie zien op de gefilmde 
situatie. 

Vele amateur smartphonefilmers en vloggers houden ervan om flink met de 
smartphone rond te zwaaien. Dit levert vaak onrustige beelden op. 
Elke beweging in een film of vlog heeft een functie. Beweeg niet om de beweging 
zelf maar beweeg alleen als het een functie heeft. Heeft het geen functie, houd 
de smartphone dan stil en laat de beweging in het shot plaatsvinden of gebruik 
verschillende vaste shots van verschillende grootte. 

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

TRACKING SHOT (DOLLY SHOT)
Bij een tracking shot wordt de camera op een 
karretje (dolly) geplaatst dat op een rail voort-
beweegt om het gefilmde object te volgen. Je kan 
een object ook volgen met een steadycam. Er zijn 
verschillen soorten tracking shots. De camera kan 
zich als volgt bewegen: voorwaarts in de richting 
van het gefilmde object, achterwaarts van het 
gefilmde object weg, parallel met het object of de 
blik volgen van een onderwerp dat in beweging is. 

Normaal gesproken staat de camera op oog-
hoogte van iemand of het object dat we filmen.  
Dit doen we ook met onze smartphone. 

 Voor de kijker is een hortende of 
een ‘even terug kerende’ pan of tilt 
onaangenaam 

CAMERA OP OOGHOOGTE, VOGEL-
PERSPECTIEF OF KIKVORSPERSPECTIEF 

 Elke camerabeweging heeft een doel!
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 Een shot met het onderwerp scherp 
en de achtergrond minder scherp 
zorgt ervoor dat de aandacht van de 
kijker goed naar het onderwerp wordt 
getrokken.

Zet je de camera lager dan ooghoogte en kantel 
je hem naar boven, dan kijken we onder af naar 
iemand op. Dit heet kikvorsperspectief. Daardoor 
wordt iets of iemand optisch groter en krijgt daar-
door meer gewicht/macht. 

Zet je de camera hoger dan ooghoogte en kantel 
je hem naar beneden, dan kijken we van bovenaf 
op iemand - vogelperspectief. Hierdoor wordt dat 
wat je filmt kleiner, meer kwetsbaar of schattiger. 
Ook kun je er letterlijk afstand en/of overzicht 
mee creëren. 

SCHERPTEDIEPTE  - ACHTERGROND
De nieuwere smartphone camera’s zijn steeds beter 
in staat om met meer scherptediepte te filmen.  Met 
scherptediepte bedoelen we de diepte in de shot 
die scherp is. Of beter gezegd een gebied met een 
bepaalde diepte dat in de shot scherp wordt weer-
gegeven. 
Ben je een persoon of onderwerp aan het filmen, 
gebruik dan indien mogelijk een achtergrond die wat 
verder weg is waardoor de achtergrond minder scherp 
wordt en je onderwerp meer naar voren komt. 

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

CAMERABEWEGINGEN
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PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

Voor elk kader hebben we een naam. Hieronder vol-
gen ze, van het breedste tot het allerkleinste. 

KADRERING
De eerste vraag is, wat breng je in beeld? Het hele figuur of alleen het hoofd? 
Verschillende soorten shots zijn nodig om een film aantrekkelijk te maken, om de 
vaart erin te krijgen en te houden, maar ook om ergens de nadruk op te leggen. 
We gaan dus spelen met verschillende opnamegroottes en hun betekenis.

LS - LONG SHOT (TOTAAL)
De eerste films werden altijd in LS geschoten - 
hier komt de term mise en scène vandaan.  Een 
totaal geeft het personage een prominente plaats 
in het omringende decor. Deze wordt van kop tot 
teen getoond. 

MS - MEDIUM SHOT 
Een medium shot kadreert het lichaam ter hoogte 
van het middel. Het is een zeer veel gebruikte 
shot omdat het de kijker als vanzelfsprekend bij 
het gebeuren betrekt. 

MCU – MEDIUM CLOSE SHOT
Deze wordt ook wel ‘head &shoulder’ close up 
genoemd. Hier zien we het gezicht van de perso-
nage vanaf de borst. De identificatie van de kijker 
met het personage is hier weer groter dan de LS 
of MS. 

XLS - EXTREME LONG SHOT 
(ZEER RUIM TOTAAL) 
Een extreme long shot geeft de totale ruimte 
weer, het personage is vaak een stipje. Het extre-
me long shot is een veel gebruikt openingsshot. 
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 Een totaal geeft overzicht. Een close-
up stuurt de aandacht, benadrukt 
situaties, personen en emoties

POV - POINT-OF-VIEW SHOT 
Een point of view shots is een camerastandpunt waar-
bij de kijker schijnbaar door de ogen van een persona-
ge kijkt of alsof de camera de ogen van de kijker zijn. 

LUISTER-SHOT (NODDY)
Een shot van de interviewer luisterend en reagerend 
op het onderwerp. Vaak zijn shots van knikkende 
mensen (alsof ze luisteren) erg handig in de montage. 
Hiermee kun je van alles afplakken, plus het maakt je 
montage dynamischer. 

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

CU - CLOSE UP
Een close-up isoleert een detail, bv een oog of 
een mond. Close-ups worden vaak gebruikt om 
emoties goed in beeld te brengen. 

 De totaal, medium en close-up 
worden ook wel de drie basisshots 
genoemd

WIE NEEM JE IN BEELD?
Los van de vraag hoe je iets in beeld neemt, heb je 
natuurlijk ook de vraag, wíe neem je in beeld?

One-shot
Heb je één iemand, dan spreken we van single shot of 
one shot.

Two-Shot
Een shot met twee personen.

Three-shot
Een shot met drie personen. 

OTS - ‘Over the shoulder shot’ 
Een speciale vorm bij twee personen. Hier kijken 
we letterlijk mee over de schouder van iemand. 
Je filmt over de schouder van degene die met de 
rug naar jou toestaat. 

KADRERING
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 Variatie is fijn voor de kijker! Daag 
jezelf uit om vanuit verschillende 
hoeken, kadreringen en composities 
te filmen!

 Met behulp van het raster kun je 
bijvoorbeeld kijken of de horizon recht 
is op je telefoon en of de ogen van de 
geïnterviewde op 2/3 van het raster 
staan

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

COMPOSITIE – INDELING VAN HET BEELD
Met compositie kun je veel bereiken. Doordat jij 
bepaalt wat in je shot de aandacht moet krijgen. Er 
zijn hier algemeen geaccepteerde ‘regels’ voor. Hou 
deze in gedachten maar wijk er ook van af als dit je 
film of vlog ten goede komt. 

In deze handleiding gaan we alleen de regel van 
derden uitleggen opdat je de hulplijnen van je raster 
goed kan gaan inzetten.

Plaats bij het maken van je compositie de horizon 
op 2/3 of 1/3 van het beeld.

Gebruik de hele schermruimte, plaats niet een 
personage of onderwerp precies in het midden. 
Dat levert een saai beeld op. 

COMPOSITIE
REGEL VAN DERDEN 
De sterke punten van het beeld bevinden zich op de 
kruispunten van de verdelingen, zowel in de hoogte 
als de breedte. 

Verdeel de elementen van je shot harmonieus over 
het hele beeld. 

Let erop dat je de ledematen op de juiste wijze 
‘amputeert’. Er zijn bepaalde uitsneden die goed 
werken en uitsneden die minder goed werken. 

Plaats bij het interviewshot de ogen van de 
geïnterviewde op 2/3 van het beeld.
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STORYTELLING
Het maakt niet uit of je een speelfilm maakt, een documentaire, een bedrijfsfilm 
of vlog bij alle soorten gaat het erom hoe je een verhaal opbouwt en hoe je de 
kijker vasthoudt om tot het einde te blijven kijken.  Bij storytelling is niet alleen 
de boodschap belangrijk maar ook de emotionele verbinding van de kijker met 
het onderwerp van jouw film of vlog. 

Voordat je gaat filmen of vloggen moet je daarom de 
onderstaande vragen goed in kaart hebben gebracht. 
Doe je dit niet dan is de kans groot dat je vlog of film 
alle kanten opgaat. 

• Waarom ga je filmen of vloggen? Wat is het doel? 
• Wie wil je bereiken? Wie is je doelgroep? 
• Wat is het onderwerp? 
• Hoe? Welk kanaal? 
• Welke stijl en toon ga je hanteren? 

Het waarom en wie zijn twee belangrijke vragen 
omdat deze ook de vorm en de inhoud van je film of 
vlog bepalen. 

1. Bepaal een basisidee/onderwerp/thema
Het bedenken en formuleren van het basisidee kan 
gestimuleerd worden door inspiratiebronnen als 
teksten, tekeningen en opdrachten. Bij voorkeur wordt 
hier meteen al een spanningsveld, een ontwikkeling, 
een contrast of een avontuur voelbaar. Soms levert 
een uitgeschreven basisidee of onderwerp meteen 
ook een geschikte (werk)titel op voor je filmpje of een 
titel waaraan je kunt refereren als je het over je vlog 
hebt.

2. Begin-midden-eind (de wet van drie)
Sinds de Griekse oudheid heeft men ontdekt dat een 
goed verhaal of boodschap communiceer je altijd in 
drieën. Elk verhaal of een boodschap heeft een begin, 
midden en een einde. 
Denk na over een begin, (intro) midden (kern)  en eind 
(slot) van je film of vlog. 
Bijvoorbeeld bij een vlog vertel je in de intro aan de 
kijker in een paar zinnen waar je bent, wat je gaat 
doen en wat de kijker in de vlog gaat zien. In het 
middenstuk neem je de kijker mee in jouw onderwerp 
en geef je wat meer inhoudelijke informatie. Aan het 
einde sluit je af met een korte samenvatting of een 
call to action, een verwijzing naar een volgende vlog of 
website voor meer informatie. 

 Bepaal het verhaal van je film of vlog. 
Wat ga je vertellen en laten zien? Wat 
is er aan de hand en waarom wil jij daar 
iets over vertellen. Wat gebeurt er? 

STORYTELLING TOOLS 
Verderop vindt je een aantal handige storytelling 
tools die er op zijn gericht om jouw te sturen in het 
uitstippelen van een ontwikkeling en het ontwerpen 
van een daarmee samenhangende structuur voor 
jouw film of vlog. 



14 |  www.mfilms.nl

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

3. Bepaal de ontwikkeling die de film of vlog 
gaat laten zien

Als je dus eenmaal een onderwerp hebt waar je over 
wilt gaan vertellen dan is het goed om na te denken 
over de ontwikkeling die jouw film of vlog moet laten 
zien. Dit kan een karakterontwikkeling zijn maar ook 
een ontwikkeling van situatie A naar situatie B, of 
een ontwikkeling van opinie A naar opinie B of van 
moment A naar moment B.

Als jij als maker van een film of vlog niet van tevoren 
nadenkt over de ontwikkeling die jouw film of vlog 
moet gaan laten zien, gaat de kijker er zelf een beden-
ken of zoeken. En dat kan tot ongewenste conclusies 
leiden. 
 
4. Centrale vraag 
Als je niet helemaal weet welke ontwikkeling je wilt 
laten zien kan je jezelf ook vragen wat is de centrale 
vraag van mijn vlog of film. Op welke vraag wil ik ant-
woord geven. Als je je vraag eenmaal goed geformu-
leerd hebt dan is het goed om bij die vraag te blijven. 
Elke shot die je vervolgens maakt, elke vraag die je 
gaat stellen tijdens je interview moet in dienst staan 
van je centrale vraag. 

5. Onderscheid informatielijn en interesselijn
De informatielijn is dat wat je inhoudelijk wilt vertel-
len, de informatie die je aan de kijker wilt communice- 
ren. Het ontwikkelen van deze informatielijn is vooral 
een kwestie van veel weten of researchen en het 
ordenen van de relevante kennis. 
De interesselijn is dan de - bij voorkeur interessante 
en spannende - kapstok waaraan je de informatielijn 
wil ophangen, het aantrekkelijke vehikel waarmee je 
de te presenteren kennis wil vervoeren. 

De interesselijn kan de hoofdpersoon (held) die de 
ontwikkeling gaat ondergaan, meemaken of waar-
nemen zijn. Soms is dit de vloger zelf, soms is dit 
iemand die in de vlog figureert.

 Bij een film of vlog is de kijker 
geïnteresseerd in de ontwikkeling

6. Visualiseringtools 
Props
Props zijn rekwisieten of attributen die niet afleiden 
aan het verhaal maar natuurlijk op de set aanwezig 
zijn. Met props op de set kun je dikwijls laten zien wat 
er gebeurt of aan de hand is. Iemand die een heel 
blaadje aan het volschrijven is, is bijvoorbeeld hard 
aan het werk. 

Symbolen 
Een betekenisdrager of een beeld of ding dat door 
jarenlange traditie of afspraak een speciale betekenis 
heeft. Een goed symbool is bijvoorbeeld een klok als 
symbool voor tijd. Die kan je inzetten als je bijvoor-
beeld wilt laten zien dat de tijd heel snel voor bij gaat.
 

Parallellie 
Dit zijn twee scenes of shots (openingsshot en 
eindshot) die sterk op elkaar lijken. Hiermee 
kan de ontwikkeling van een film of vlog worden 
getoond. 

STORYTELLING
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DECOUPAGE EN OPNAME 
VOOR MONTAGE
Als we een camera midden in een schouwburg neerzetten en we filmen het 
toneelstuk dat op het toneel gespeeld wordt, hebben we dan een film gemaakt? 
Helemaal niet! Dan hebben we een toneelstuk geregistreerd. Film bestaat uit een 
groot aantal los opgenomen shots, die nadat ze achter elkaar geplakt zijn, een 
verhaal vertellen. Er zit dus altijd een relatie tussen die losse shots. Als de kijker 
die relatie niet begrijpt, dan wordt het 
verhaal ook niet begrepen en heeft de 
filmmaker gefaald. 

Kortom, het gaat om het vertellen van een verhaal en 
niet om een registratie alleen. Dit doe je door te spe-
len met camerabewegingen, kadrering en decoupage. 
Decoupage betekent letterlijk ‘in stukken snijden’ en 
komt uit het Frans. In de filmwereld is dit dan ook 
onderdeel van het editing proces. 

Je snijdt de film in stukken en plaatst bepaalde shots 
naast andere shots om continuïteit te creëren of een 
bepaald effect te realiseren. 

Je kunt decouperen op twee verschillende manieren:
• Je knipt letterlijk de handeling in stukjes en neemt 

het ook in die volgorde op. Je moet degene die je 
filmt dan wel steeds vragen te ‘freezen’ of domweg 
(bij reality) heel snel je shots maken.

• Of je neemt, als dat mogelijk is, een bepaalde han-
deling meerdere keren op. Bijvoorbeeld de eerste 
keer in zijn geheel totaal, daarna nogmaals, maar 
dan alles close. 

Je kunt de twee opnames in de montage naar 1 x de 
handeling monteren. Belangrijk is natuurlijk wel dat 
alles ‘klopt’; als iemand de eerste keer rechts stond, 
moet dat bij de tweede keer ook zo zijn. Dit heet 
continuïteit. 

Let op: Als je gaat filmen zorg er dan voor dat je shot 
lang genoeg duurt. Het shot heeft aanlooptijd nodig 
in de montage dus is het veiligste om het shot altijd 
langer te filmen dan je daadwerkelijk nodig zou 
hebben. Dus draai een shot een paar seconden langer 
dan je nodig denkt te hebben. Dat geeft later de 
mogelijkheid om in de montage nog wat te ‘spelen’. 

 Met decoupage snijd je je script in 
stukken en met montage plak je ze 
vervolgens weer aan elkaar
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De meeste applicaties voor het bewerken van video’s 
zijn gratis te downloaden en gebruiken. Er zijn meer 
dan genoeg montage apps voor zowel Android als iOs.
Wie een iPhone heeft, kan uit de voeten met de gratis 
app iMovie. Wie een smartphone heeft die op Android 
draait moet een montage-app downloaden. 

De iPhone-app iMovie en de montage-app Kine-
master bieden allebei vele mogelijkheden om een 
leuk filmpje of vlog te maken. Je kunt videoclips 
knippen en plakken tot een mooi geheel, videobeeld 
aanpassen, effecten toevoegen, overgangen tussen 
shots plaatsen en aan- en aftiteling toevoegen. 
Beiden hebben ook een uitgebreide bibliotheek met 
rechtenvrije muziek. Je kan ook je eigen muziek 
importeren. Let wel op voor auteursrechten als je de 
video op social media plaatst.

Als je een film-project gaat monteren in Kinemaster 
of iMovie dan loop je altijd een aantal stappen door. 
In dit voorbeeld monteren wij een filmpje over het 
plaatsen van verkeersborden in Bussum waarbij wij 
een van de werkmannen interviewen. 

Spotten
Voordat je begint met monteren is het handig 
om eerst materiaal te selecteren, dat je wil gaan 
gebruiken in je filmproject. 

In de videokiezer|videobibliotheek staan al je video’s. 
Heb je een shot/fragment gevonden dat je ook wilt 
gebruiken in de montage, dan markeer je dat als je 
favoriet, zodat je het later snel kunt terugvinden in de 
box favorieten. Je kunt fragmenten hier ook inkorten. 

BASISMONTAGEVAARDIGHEDEN IN 
KINEMASTER

KineMaster is een heel toegankelijke app waarmee 
iedereen met of zonder montage-ervaring een mooie 
vlog of mooi filmpje in elkaar zet. De kinemaster 
app wordt door zowel iOs en Android software 
ondersteund. Je kunt de app gratis downloaden of 
kiezen voor een abonnement. Het nadeel van de gratis 
versie van Kinemaster is een watermerk in je video en 
het continue verschijnen van reclameaanbiedingen 
die je met het kruisje regelmatig weg moet tikken. 

1. Start een filmproject
Open de app, klik in het beginscherm op het 
kruisje om door te gaan naar de gratis versie. 

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

MONTEREN MET JE 
SMARTPHONE 
Het gemakkelijkste blijft natuurlijk monteren op een computer. Dan heb je een 
groter scherm en veel meer mogelijkheden. Maar als je direct je film of vlog online 
wilt plaatsen dan is monteren op de smartphone wel zo handig. 

2. Kies een aspect ratio voor je project
Kies vervolgens de beeldverhouding die jij nodig 
hebt voor je filmpje. Horizontaal, verticaal of 
vierkant. Ga je direct op Instagram of facebook 
posten kies dan voor 1:1. Voor youtube of pc voor 
16:9.

3. Filmfragmenten toevoegen op je tijdlijn
Via de mediabutton selecteer je filmfragmenten 
uit je videobibliotheek. De app plaatst deze 
automatisch op je tijdlijn en plaatst de 
geselecteerde filmfragmenten altijd rechts van 
je afspeellijn. Swipe van links of rechts om je 
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tijdlijn te verplaatsen. Pinch met twee vingers 
naar elkaar toe om de beelden op je tijdlijn 
korter of langer te maken. Je filmfragmenten 
blijven dezelfde lengte maar je kunt meer 
filmfragmenten achter elkaar op je tijdlijn zien als 
je ze kleiner maakt. 

 Klik altijd op het vinkje rechts bovenin 
om een handeling af te sluiten!

4. Een filmfragment bewerken
Door te tappen op een filmfragment opent er 
rechts van je scherm een menu met verschillende 
editing tools. 

5. Verplaatsen en inkorten van 
filmfragmenten

Je kan een filmfragment verplaatsen door het 
fragment te selecteren, vast te houden en daarna 
te verslepen naar de gewenste plek op de tijdlijn. 
Kort een fragment door te tappen op de gele 
balkjes en naar links en rechts te schuiven. 
Wil je nauwkeuriger knippen dan kun je de 
kniptool (schaarsymbool) gebruiken in het editing 
tool menu. 
Zet de rode afspeellijn op de plek waar je het 
filmfragment wilt knippen. Je krijgt dan de 
volgende opties: 

• Trim to left of playhead
• Trim to right of playhead
• Split at playhead
• Split and insert Freeze Frame 

Kies je de bovenste twee dan wordt een stuk 
van je filmfragment verwijderd uit het project. 
Selecteer je ‘Split’ dan knip je het videofragment 
in twee stukjes en behoud je beide delen. Zo 
kun je er bijvoorbeeld een ander beeld tussen 
monteren. Met split en insert Freeze Frame zet je 
een deel van het beeld vast. Leuk als je een deel 
van je beeld wilt uitlichten.

6. Handeling ongedaan maken of 
verwijderen

Als je een fragment wil verwijderen selecteer je 
het desbetreffende filmfragment en druk je op het 
prullenbakicoontje. 

Om een handeling ongedaan te maken klik je op 
de ronde pijl linksboven in het menu. 

7. Lagen toevoegen 
Klik op layer voor verschillende opties om een 
titel, een sticker of een kleureffect toe te voegen. 

8. Plakshot|Snijshot|Cutaway toevoegen
Met het bovenste plaatje uit de layer opties plaats 
je een video of foto onder de eerste videobalk. 
In de meeste montage-apps komt deze video 
of shot boven de eerste videobalk.  Maak met je 
vingers dit fragment gelijk aan het onderliggende 
filmfragment door de lijntjes uit te trekken. 

PROFESSIONEEL FILMEN EN VLOGGEN MET JE SMARTPHONE

MONTEREN MET JE SMARTPHONE
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9. Titel lettertype wijzigen, kleuren of 
animeren

Zodra je een titel toevoegt krijg je een nieuw 
uitklap menu dat je de mogelijkheid biedt om 
ook het lettertype (font) of kleur aan te passen 
of de tekst een animatie mee te geven. Je kan 
bijvoorbeeld de letters door het scherm naar 
voren of naar achteren laten vliegen. 

10. Wijzigingen aanbrengen in 
 een van de lagen
Je kan makkelijk wijzigingen aanbrengen 
door een van de lagen te selecteren en deze 
vervolgens te slepen, verkleinen, vergroten of 
roteren. 

11. Voice-over opnemen
Klik in het wiel op REC en begin met het 
inspreken van een voice-over. Zo kan je toelichten 
wat er in de video gebeurt. 

12. Muziek toevoegen en aanpassen
Een achtergrondmuziekje voeg je toe door 

13. Filmen en monteren
Je kan tijdens het monteren nieuwe foto’s en 
video’s maken en direct toevoegen aan je project 
door te klikken op het wiel in het rode rondje in 
de schijf. Heel handig als je een bepaald shot of 
foto vergeten bent te schieten. Je kan deze invoe-
gen op de tijdlijn of als laag. 

14. Klaar? Exporteren maar!
Klik op het icoon met de pijl naar boven gericht 
om het videoproject met de muziek, voice-over 
en titel te exporteren naar één videobestand. Skip 
hier weer de abonnementsaanbieding en je video 
wordt opgeslagen. 

Met het deelicoon rechtsboven kan je je bestand 
direct posten op social media, airdroppen, of via 
whatsApp of mail doorsturen. 

in het wiel op de muzieknoot te klikken. De 
app navigeert je direct naar je persoonlijke 
muziekbibliotheek. 
Je kan muziek aanpassen door deze weer te 
selecteren. Er verschijnt dan een menu met 
een aantal opties. Pas het volume aan met de 
mixer en voeg een geluidseffect toe met de 
voice changer of ducking icoon. Laat je muziek 
voorzichtig in- of outfaden met het ‘volume 
envelope’ icoontje waarmee je ‘keyframes’ aan 
kan brengen. 

MONTEREN MET JE SMARTPHONE



19 |  www.mfilms.nl

Filmatelier Bussum
Herenstraat 46
1406 PG Bussum

T  06 5129 0139
E  info@mfilms.nl

mfilms.nl


