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Hoe kunnen gewone 
mensen, zoals u en ik, 
een filmpje maken?



Drempels?



Drempels?
1. Tijd

2. Technisch

3. Budget



2 dingen die je moet onthouden

Filmpjes maken is eenvoudig

1

Kan op heel veel verschillende
manieren

2



• Wie heeft er al filmpjes gemaakt?

• Wie heeft er een smartphone?

• Wie heeft er een camera?



Timelapse



https://biteable.com/watch/tips-and-tricks-of-healthy-living-copy-1755979/
https://biteable.com/watch/tips-and-tricks-of-healthy-living-copy-1755979/


Inhoud

1. Waarom?

2. Budget

3. Verhaal

4. Zelf filmen

5. Monteren

6. Verspreiden





Waarom zijn filmpjes 
tegenwoordig zo 

belangrijk?







Het goede 
nieuws

Interesse van Vlamingen in erfgoed: 

• lokale geschiedenis: 50,8% sterke tot zeer 
sterke interesse 

• geschiedenis van het dagelijkse leven: 38% 
sterke tot zeer sterke interesse 

• culinair erfgoed: 38,7% sterke tot zeer sterke 
interesse 

• oude gebruiken, tradities of gewoontes: 
32,9% sterke tot zeer sterke interesse 

• oude ambachten en handwerktechnieken: 
25,6% sterke tot zeer sterke interesse



Hoe duur is 

dat allemaal?



Stockbeelden

- Adobe Stock 

- Shutterstock

€ 75 

€ 35 – 59 

Materiaal

- Duurdere smartphone

- Extra geheugenkaart

- Camera

- Lens

- Lens voor smartphone

- Statief

- Belichting

€ 800

€ 50

€ 200 – 35.000

€ 50 – 15.000

€ 20 – 200 

€ 50 

€ 200 

Software

- Adobe premiere elements 2018

- Adobe creative cloud (maandabonnement)

- Biteable

- Picpac

- Adobe spark (maandabonnement)

- Powtoon (maandabonnement)

- Renderforest (pay per export)

- Canva (maandabonnement)

€ 90 

€ 720 

€ 0 of 99 

€ 0 of 120 

€ 0 of 240 

€ 0 – 10 – 20 

€ 0 of 144 

Digitaliseren

- Super 8

- Foto’s

- VHS

Vanaf € 30 



?
• Hoe professioneel wil je gaan?

• Hoe vaak wil je het materiaal gebruiken?

• Kan je leven met reclame op je filmpje?

• Kan je annuleren na één maand?

• Kan je tijdelijk trial versies van de software 
gebruiken?

• Zijn er gratis beelden die je kan gebruiken?



Van idee naar 
scenario en 
storyboard



KISS



Wat is een
scenario?



sce·na·rio (het; o; meervoud: scenario’s)

1 beschrijving van wat de toeschouwer te zien
krijgt van een toneelstuk, opera of film



Over de techniek van het 
schrijven zelf wordt veel

koude kak verkondigd



Voor je 
begint…

… moet je weten waarvoor je aan het 
schrijven bent

• Waarom wil je een filmpje maken? 
• Promotie
• Verslag of aftermovie
• Informeren
• Reportage of documentaire
• Historische evocatie
• Oud filmpje voorzien van commentaar
• Handleiding of een methode uitleggen
• …

Kortom: welk verhaal wil je vertellen?



Hoe schrijf je daar een verhaal rond?

• Kijk naar voorbeelden en vertaal ze naar jouw situatie

• Schrijf een verhaal zoals je een artikel schrijft
• Denk aan de topische vragen (5 w’s) 
• Denk aan de structuur

• Titel
• Inleiding
• Midden
• Slot

• Werk samen met verenigingen die ervaring hebben met het schrijven van 
scenario’s (bijvoorbeeld toneelverenigingen)

• Werk samen met experten die een verhaal te vertellen hebben over een 
historisch object / gebeurtenis / …



Gebruik de mogelijkheden binnen de 
software
• Voorbeeld: Adobe Spark
• Show and Tell

• About me: Introduce yourself. Make it personal to connect with your audience, or 
reinforce your credibility

• What it is: Show your project or the thing you’re sharing. Highlight what’s interesting
about it

• Why: Explain why you’re working on it or why you picked it to share. Why are you
excited or passionate about it?

• Show it: Show why it’s special. Or demonstrate how it can make the world, or your
audience’s lives, better.

• How: How did you get the idea, or how did you find it? Share its origin or history.
• Why I’m sharing it: Tell why you’re showing it to your audience. Reinforce why it’s

relevant to them.
• Call to action: What’s the next thing your audience should do now? Or how could

they help take your project to another level?



Wat is een 
storyboard?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://profcraigarmstrong.wikispaces.com/storyboarding
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


De digitalisering van 
8mm films

• https://www.projectcest.be/wiki/Publi
catie:De_digitalisering_van_8mm_film
s

https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:De_digitalisering_van_8mm_films


Voorbeeld

https://www.youtube.com/watch?v=sST0hqpMUfs
https://www.youtube.com/watch?v=sST0hqpMUfs


Montagetoepassingen



Wat is montagesoftware?

• = soort tijdlijn waar je beelden, video’s en geluid in een bepaalde 
volgorden in kan plakken, erin knippen of plakken en/of er effecten 
en teksten aan toevoegen om het geheel dan te kunnen afspelen als 
een film.



Er bestaat software 
die alles kan…

… maar dan moet je wel de tijd hebben om alles te 
leren



Monteren

• https://www.lifewire.com/best-free-video-editing-software-
programs-4128924

• Veel gratis toepassingen beschikbaar: let er wel op of ze werken op 
jouw besturingssystemen (windows, mac, linux)

• Voorbeelden
• OpenShot (windows, mac, linux)

• VideoPad (windows en mac)

• …

https://www.lifewire.com/best-free-video-editing-software-programs-4128924


https://www.youtube.com/results?search_qu
ery=openshot

https://www.youtube.com/results?search_query=openshot


Monteren op je smartphone?

• Probeer het eens met Adobe Clip (via Play Store)

• Met Premiere Clip kun je snel video’s maken die eenvoudig gedeeld 
kunnen worden. Maak bijvoorbeeld automatisch een video die 
synchroon loopt met het ritme van uw muziek of pas de video verder 
aan in de editor.



Everything is better 
with spark-les



1000 jaar kloosterleven Drongen

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://spark.adobe.com/sp/design/video/409d20ce-4be8-4b87-9eaa-bdfe0f647dc9/play
https://spark.adobe.com/sp/design/video/409d20ce-4be8-4b87-9eaa-bdfe0f647dc9/play
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abdij_van_Drongen_3-10-2010_14-42-55.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Biteable



https://biteable.com/watch/tips-and-tricks-of-healthy-living-copy-1755979/
https://biteable.com/watch/tips-and-tricks-of-healthy-living-copy-1755979/




PicPac



• https://www.pinterest.co.uk/pin/522699100482832013/

• https://www.flickr.com/photos/faronet/sets/72157693225226895/

• https://faro.be/blogs/bart-de-nil/stop-motion-met-archiefdocumenten

• Picpac alternatieven voor Apple
• https://itunes.apple.com/us/app/lapse-it-time-lapse-stop-motion-camera-

free/id539108382?mt=8

• iMotion

• https://beebom.com/best-time-lapse-apps-android-iphone/

• https://www.iphoned.nl/tips/beste-iphone-timelapse/

https://www.pinterest.co.uk/pin/522699100482832013/
https://www.flickr.com/photos/faronet/sets/72157693225226895/
https://faro.be/blogs/bart-de-nil/stop-motion-met-archiefdocumenten
https://itunes.apple.com/us/app/lapse-it-time-lapse-stop-motion-camera-free/id539108382?mt=8
https://beebom.com/best-time-lapse-apps-android-iphone/
https://www.iphoned.nl/tips/beste-iphone-timelapse/


https://www.renderforest.com/
https://www.renderforest.com/




Enkele voorbeelden

• https://youtu.be/javoc2ELPi4

• https://www.youtube.com/watch?v=xjMBlJwTKgg&rel=0

https://youtu.be/javoc2ELPi4
https://www.youtube.com/watch?v=xjMBlJwTKgg&rel=0




Enkele voorbeelden

• http://erfgoed-in-3d.be/

• https://www.heemkunde-vlaanderen.be/sketchup-en-erfgoed-2/

• https://www.youtube.com/watch?v=pqTLn7gWo2o

• Alternatief: www.blender.org

http://erfgoed-in-3d.be/
https://www.heemkunde-vlaanderen.be/sketchup-en-erfgoed-2/
https://www.youtube.com/watch?v=pqTLn7gWo2o
http://www.blender.org/


Ondertitels toevoegen via Youtube

• Uitleg zie: https://www.youtube.com/watch?v=9GO3bdNDtbE

• Indien je het .srt bestand wil downloaden: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zbjurj5Ukm4

• Youtube-filmpje op repeat afspelen kan bijvoorbeeld via: 
https://listenonrepeat.com

https://www.youtube.com/watch?v=9GO3bdNDtbE
https://www.youtube.com/watch?v=Zbjurj5Ukm4
https://listenonrepeat.com/


Videobestanden verzenden

• Wetransfer (tot 2 GB)

• Dropsend (tot 4 GB / max 5 x / maand)

• Google Drive / Onedrive / Dropbox

• Uploaden op Youtube en privé laten staan: tot 128 GB

• https://support.google.com/youtube/answer/71673?co=GENIE.Platfo
rm%3DAndroid&hl=nl

https://support.google.com/youtube/answer/71673?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl

