Tips voor filmen en monteren met een Smartphone of tablet.
Filmen:
1. Zoom niet in.
De kwaliteit van de video gaat bij zoomen erg snel achteruit, daarnaast het beeld minder
stabiel als je inzoomt.
2. Film horizontaal.
Zo voorkom je zwarte balken naast je video.
3. Hou je camera vast met 2 handen of gebruik een statief.
Hoe stabieler je camera is, hoe stiller en dus rustiger het beeld uiteindelijk is.
4. Let op het geluid.
De microfoon bij een Smartphone of tablet zit op het apparaat zelf. Als de persoon die de
camera bedient geluid maakt hoor je dat heel goed op de video. Zorg er dus voor dat
iedereen stil is behalve degene die iets moet zeggen en zorg voor zo min mogelijk
omgevingsgeluid.
5. Film niet tegen het licht in.
Als de lichtbron achter datgene staat wat je wil filmen zie je alleen silhouetten.
6. Film je shot 2x.
Zo heb je keuze bij het monteren.
7. Gebruik verschillende camerastandpunten.
Neem je film niet in 1x op, maar film steeds korte shots vanuit verschillende
camerastandpunten. Hierdoor wordt de video veel interessanter om naar te kijken.
8. Verplaats zo min mogelijk.
Verplaats je Smartphone of tablet zo min mogelijk. Kies bij voorkeur per shot 1 plek uit en
hou dan de camera tijdens het filmen stil. Wil je toch bewegen tijdens het filmen, draai dan
alleen met je bovenlichaam naar links of naar rechts en laat je voeten staan.
9. Let op de achtergrond.
Zorg voor een rustige achtergrond en let op dat er niet onbedoeld mensen door beeld lopen.
10. Stel scherp.
Tik voor je gaat filmen even op het scherm om scherp te stellen. Doe dit bij elk shot weer
opnieuw.
11. 3 seconden.
Laat de camera bij de start en aan het eind even een paar seconden lopen. Je kan beter te
veel opnemen dan dat er een stukje mist.

Monteren:
Voor het monteren met IOS of Android zijn veel apps beschikbaar. Hieronder 2 apps die
gebruiksvriendelijk en gratis zijn zonder watermerk in de video’s te gebruiken.
IOS app: iMovie
Een uitgebreide (Engelse) beschrijving voor het gebruik van de app kan je bekijken in de
volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=tsNnuBTTnc4
Android app: YouCut
Een uitgebreide (Engelse) beschrijving voor het gebruik van de app kan je bekijken in de
volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=SowkWYviQCs
Een paar tips:
1. Bij beelden zonder pratende mensen kan je een voice-over inspreken.
2. Plaats een titel als intro.
3. Als je overgangen tussen de shots wil gebruiken, kies dan voor en rustig ogende overgang
en gebruik deze door de hele video heen.
4. Voeg eventueel muziek toe. Zorg daarbij wel dat de muziek de gesproken stukken video
niet gaat overheersen. Je kan vaak de muziek op dezelfde manier monteren als dat je bij
verschillende filmshots zou doen.
5. Gaat een leerling uit de klas monteren? Vraag iemand die zelf al veel ervaring heeft met
het monteren van video’s.

