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1 Fasen in de ontwikkeling van een video 

In VIVES worden heel wat verschillende vormen van evaluatie gebruikt. Naast examens waarin 
bv. gesloten kennisvragen of open vragen worden gesteld, zijn er ook andere vormen. Denk 
maar aan een porfolio, een paper, een praktijkgerichte opdracht, een product, een 
presentatie, enzovoort. 

Heel specifiek bij een opdracht in de vorm van een product of een presentatie kan het zijn dat 
je verwacht wordt om een video te maken. Of wie weet krijg je de vrijheid om zelf je 
productvorm te kiezen.  

Een video is in elk geval een heel krachtig medium om niet alleen je verhaal op een attractieve, 
sterke manier te brengen door het samenspel van tekst, beeld en geluid; je kan de kijker ook 
echt mee in je verhaal trekken. 

 

 
Video vs. kennisclip 
 
We kiezen ervoor om in dit document het begrip kennisclip te gebruiken indien het gaat 
om een kort filmpje waarin één specifiek onderwerp (begrip, principe, handeling of 
oefening) wordt behandeld.  
Voor langere opnames, zoals een volledige gefilmde stageles, een verslag van een 
studiereis, een bedrijfsfilm, rapportering over de bachelorproef … gebruiken we het begrip 
video in het algemeen. 
 
In dit document gebruiken we telkens het begrip video, tenzij heel specifieke informatie 
over een kennisclip wordt behandeld.  

 

Om te slagen in het maken van een goede video is het belangrijk dat je heel goed nadenkt over 
wat je wil vertellen en hoe je het wil doen. Het eindresultaat krijg je immers niet in één 
vingerklik.  

Algemeen gezien beschouwt men een viertal fasen1 die je doorloopt als je een verhaal wil 
brengen in een video. 

In de zogenaamde ontwerpfase sta je stil bij wat je wil brengen en denk je na over welke soort 
video of kennisclip je kan gebruiken om je verhaal te brengen. Het is zeker aangeraden om 
verschillende voorbeelden te bekijken van kennisclips om hierin een goede beslissing te 
kunnen nemen.  

In de ontwikkelingsfase stel je een duidelijk plan op van hoe je alles tot een goed einde wil 
brengen. Je concept wordt m.a.w. verder uitgediept tot een concreet script. Gaat het om een 
kennisclip, dan kies je in deze fase ook de tool om de kennisclip te maken.  

Na deze belangrijke voorbereiding kan je dan effectief aan de slag in de productiefase. Indien 
je effectief opnames moet maken met de camera, zorg je voor een goede voorbereiding van 

                                                           
1 Meer informatie: Checklist: Videoproducties maken voor het onderwijs. (Vlasblom, 2016) 

https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2016/checklist-videoproducties-voor-het-onderwijs_web.pdf
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de opnames. Maar ook voor een kennisclip die je met de computer of tablet maakt, kan je best 
rekening houden met enkele tips zoals je taalgebruik. 

Ten slotte is er dan nog de implementatie- en evaluatiefase waarin je o.a. kiest hoe je de video 
beschikbaar zal zetten in functie van hergebruik.  

In wat volgt bekijken we hoe deze vier fasen voor jou als student kunnen helpen om in functie 
van een opdracht een video te maken. 

2 Een goed ontwerp is de eerste stap 

Je hebt ongetwijfeld een mooi verhaal dat je met een video krachtig wil brengen. Zoals reeds 
vermeld is het belangrijk dat je eerst goed stilstaat bij wat je wil brengen en hoe je dit wil 
doen. Om inspiratie op te doen is het zeker een meerwaarde om concrete voorbeelden te 
bekijken.  

We geven een lijstje met mogelijke vormen van video’s en kennisclips: 

• een gewone video-opname, bv. van een studiereis of een video in het kader van een 
stage-opdracht of een interview; 

• presentatie van een document; 
• demonstratie of rollenspel; 
• jezelf, eventueel in combinatie met een green screen; 
• eigen notities waarbij je mondeling uitleg geeft bij wat je met een (digitale) pen 

opbouwt; 
• beeldscherm (screencast); 
• animatie. 

 

Uit je verkenning en de studie van je inhoud kan je komen tot duidelijke uitgangspunten van je 
verhaal. Zorg dat je een mooi overzicht hebt van wat je wil vertellen. 

Indien je met meerdere leden samenwerkt aan het maken van een video kan je ook al 
nadenken over de rolverdeling. Uiteraard kan je elkaars expertise en ideeën bespreken om tot 
een concrete rolverdeling komen. De brainstorm kan ook leiden tot enkele leuke elementen 
die jullie verhaal kunnen versterken in de video. Belangrijk is dat iedereen goed begrijpt 
waarover het project zal gaan! 
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3 Starten met de ontwikkeling 

De eerste brainstorm, de ideeën, de rolverdeling en je inhoud kan je nu allemaal verwerken tot 
een duidelijk script.  

Welke structuur voorzie je in je video? Is er een inleiding, midden en slot? 

Welke elementen (shots) wil je in je video? Welke informatie wil je bij die shots vertellen en 
welke informatie wil je ook effectief in tekst- of een andere vorm aan het beeld toevoegen? 
Hoe ziet m.a.w. je storyboard eruit? 

We geven eerst enkele tips om je inhoud naar een goede video te brengen. Daarna staan we 
stil bij enkele aandachtspunten. Niet elk materiaal mag je immers zomaar gebruiken! 

3.1 Tips bij de inhoud van je video of kennisclip 
• De video draait sowieso rond de inhoud die je brengt. Denk dus zeker na over de 

bronnen die je gebruikt om je verhaal vorm te geven. Voor bronnen: zie verderop. 
 

• Voorzie geen redundante informatie in je ingesproken tekst of in je beelden. Kom 
“to the point” zodat je de kijker bij je verhaal kan houden. Lange videofragmenten 
kunnen immers vervelen. Een kennisclip is best niet langer dan 5 minuten.  

 
• Voorzie niet te lange stille beeldmomenten, opnieuw om de kijker bij je verhaal te 

kunnen houden.  
 

• Een beeld zegt vaak meer dan een tekst of beeld voorzien van mondelinge tekst kan 
extra verduidelijking geven over wat je wil vertellen.  
 

• Kom natuurlijk over. Gebruik een verzorgde, maar natuurlijke taal. Denk hierbij ook aan 
de kijker: is zij/hij een leek of niet? M.a.w. past vakjargon in je video of niet? 

Maak je zelf een video of kennisclip, neem dan de juiste tool. Zoals je hieronder zal zien, zijn er 
heel wat mogelijkheden wat tools betreft. De ene tool is prima om een opname te maken; de 
andere tool laat je dan weer toe om een opname nog te bewerken. Verderop krijg je hierover 
concrete informatie.  

3.1.1 Een gewone video-opname maken 

Een gewone video-opname kan je met een videocamera maken, maar ook met een goede 
tablet of smartphone. In het onderdeel ‘4.1.2 Enkele tips bij het filmen met een camera’ kan je 
concrete tips terugvinden wanneer je met een camera aan de slag gaat.  

3.1.2 Presentatie van een document  

Bij dit type kennisclip is het volledige scherm gevuld met de slide en een stem vult aan wat op 
de slides staat. De presentatie kan gemaakt zijn met PowerPoint of een ander programma (bv. 
Prezi, Sway, …). 
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Sowieso kan je als student van VIVES met Kaltura een opname maken van je scherm. We 
komen hier later op terug. 

Andere gratis tools waarmee je op een computer een opname kan maken zijn:  

• Open Broadcaster Software (gratis en gemakkelijk) 
• Screencast-o-matic (gratis, maar wel met watermerk) 
• Jing  
• QuickTime Player  
• Office Mix: gratis programma om een PowerPoint screencast te maken. 

Op de tablet kan je gebruik maken de app Educreations (iOS) en ShowMe Interactive 
Whiteboard (iOS, Android). Explain Everything is een heel goede, maar wel betalende app.  

3.1.3 Demonstratie of rollenspel 

Een demonstratie laat zien hoe een bepaald toestel werkt of hoe een bepaalde handeling 
uitgevoerd wordt. Een rollenspel is een gespeelde situatie waarbij je een bepaald gesprek 
nabootst en toont hoe de situatie het best aangepakt wordt. 

Net zoals een gewone video-opname kan je voor een demonstratie of rollenspel gebruik 
maken van een videocamera, goede tablet of smartphone om te filmen. 

3.1.4 Jezelf in beeld 

In dit type kennisclip wordt (het hoofd van) de spreker gefilmd terwijl zij/hij kijkt naar de 
camera. Je kan dit type gebruiken om bv. een onderwerp uit te leggen, al dan niet door gebruik 
te maken van een bord.  

Om jezelf in beeld te brengen, kan je met je webcam, een videocamera, een tablet of 
smartphone werken. Hiervoor heb je meestal op je computer een passende toepassing 
voorzien. 

• Windows 10: de app ‘Camera’ 
• Voor Mac: de app ‘QuickTime Player’. 

Werk je met green screen (chromakey), kan je dit m.b.v. een tablet doen. Gebruik hiervoor een 
van volgende tabletapps: Veescope Light¸ TouchCast of Doink. Je hebt uiteraard een groene 
doek, muur of gordijn nodig bij het filmen. Er bestaan ook plooibare schermen die hiervoor 
ideaal zijn. 

3.1.5 Eigen notities waarbij je mondeling uitleg geeft bij wat je met een (digitale) pen 
opbouwt 

Met dit type kennisclip worden de handgeschreven notities getoond terwijl de spreker uitleg 
geeft. 

Je kan je notities echt filmen met een videocamera, tablet of smartphone. Met Educreations, 
ShowMe en Explain Everything heb je een interactief whiteboard zodat je notities digitaal 
opgenomen worden.  
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3.1.6 Beeldscherm (screencast) 

Een screencast is een opname van het beeldscherm door gebruik te maken van software die 
vastlegt wat er op het scherm gebeurt, met voice-over om het visuele aspect te ondersteunen. 

Net zoals bij presentatie van een document, kan je gebruik maken van volgende tools. 

• Kaltura (toegankelijk vanuit Toledo) 
• Open Broadcaster Software (gratis en gemakkelijk) 
• Screencast-o-matic (gratis, maar wel met een watermerk) 
• Jing (gratis) 
• QuickTime Player (gratis) 
• Office Mix (gratis) 

3.1.7 Animatie 

Een animatie bevat geen echte gefilmde beelden maar toont een getekende, dynamische 
omgeving. Een animatie kan zinvol zijn voor bv. het visualiseren van abstracte concepten en 
relaties. Het maken van een animatie vraagt doorgaans heel wat tijd en hiervoor is vaak een 
gespecialiseerd softwarepakket nodig. Er zijn echter ook een aantal gebruiksvriendelijke, gratis 
tools beschikbaar waarmee je eenvoudige presentaties kan maken. 

Enkele voorbeelden: 

• PowToon 
• Moovly 

3.2 Aandachtspunten bij de keuze van je inhoud 
• Vermeld telkens al je bronnen die je gebruikt!  
• Houd rekening met eventuele auteursrechten op het materiaal dat je gebruikt. Het kan 

gebeuren dat een filmpje met een geluidsbestand niet zal worden afgespeeld op 
YouTube omdat je geluidsfragment auteursrechtelijk beschermd is.  

 
We verwijzen naar twee interessante documenten rond auteursrechten op 
Mediawijs.be, het Kenniscentrum Mediawijsheid. 
 
o https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediamakers/handleiding-auteursrechten 
o https://mediawijs.be/tools/auteursrecht-help-affiche  

 

 
Creative Commons 

Creative Commons (Buffel, 2017) is een licentiemodel waarbij men nastreeft dat 
gebruikers hun materiaal zonder copyright beschikbaar stellen. Dit kan zowel over 
afbeeldingen, cursusmateriaal, animaties, … gaan. Er zijn verschillende gradaties in: 
mag iemand materiaal aanpassen of niet? Mag iemand het materiaal voor 
commerciële doeleinden gebruiken of niet? Moet de oorspronkelijke auteur vermeld 
worden of niet? 

https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediamakers/handleiding-auteursrechten
https://mediawijs.be/tools/auteursrecht-help-affiche
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Naamsvermelding 

Deze licentie staat anderen toe om het werk te kopiëren, distribueren, 
vertonen, op te voeren en om afgeleide werken te maken, zelfs voor 
commerciële doeleinden, maar uitsluitend wanneer jij vermeld wordt 
als maker. Dit is de meest vrije licentie. Aangeraden voor de maximale 
verspreiding en gebruik van gelicenseerd materiaal. 

 

Naamsvermelding – Gelijk Delen 

Deze licentie staat anderen toe om het werk te kopiëren, distribueren, 
vertonen, op te voeren, om afgeleid materiaal te maken en te 
gebruiken voor commerciële doeleinden – maar uitsluitend als jij 
vermeld wordt als maker en afgeleide werken onder identieke 
voorwaarden worden verspreid. Deze licentie wordt vaak vergeleken 
met de ‘copyleft’ vrije en open source software licenties. Alle nieuwe 
werken gebaseerd op jouw werken hebben dezelfde voorwaarden, dus 
alle afgeleide werken mogen ook voor commerciële doeleinden 
gebruikt worden. Deze licentie wordt gebruikt door Wikipedia en is 
aangeraden voor alle materialen die voordeel hebben bij integratie 
binnen Wikipedia of soortgelijke projecten. 

 

Naamsvermelding – Geen afgeleide werken 

Deze licentie staat anderen toe het werk in zijn geheel te distribueren, 
zowel commercieel als niet commercieel, zolang het ongewijzigd is en 
de naamsvermelding regels worden toegepast. 

 

Naamsvermelding – Niet-commercieel 

Deze licentie staat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, 
vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op 
jouw werk gebaseerd is zolang dit geen commerciële doeleinden heeft 
en uitsluitend als jij wordt vermeld als maker. Afgeleide werken hoeven 
niet onder identieke voorwaarden te worden verspreid. 

 

Naamsvermelding – Niet-commercieel – Gelijk Delen 

Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, 
vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang jij 
vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel 
gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden 
worden verspreid. 

 

Naamsvermelding – Niet-commercieel – Geen afgeleide werken 

Deze licentie is de meest restrictieve van onze zes hoofdlicenties, deze 
staat anderen alleen toe om jouw werken te downloaden en delen met 
anderen, zolang ze het werk intact laten en niet commercieel 
gebruiken. 
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Volgende websites bieden foto’s aan onder de Creative Commons CC0-licentie. De 
eigenaars van de foto’s laten toe dat gebruikers de foto’s wijzigen en bewerken. 

o Creative Commons: http://search.creativecommons.org/  

o Unplash: https://unsplash.com/ 

o Pexels: https://www.pexels.com/ 

o Life op pix: http://www.lifeofpix.com/about/ 

o Stocksnap: https://stocksnap.io/ 

o Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 

o Morguefile: morguefile.com 

o Compfight: http://compfight.com  

 
Websites waar foto’s met en zonder copyright op staan: 

o https://www.flickr.com     

Kijk bij Explore – the Commons: foto’s uit publieke foto archieven, zoals the 
Library of Congres (US). 

o https://pixabay.com  

 
Wat muziek en geluiden betreft, is het belangrijk te weten dat je hits van hedendaagse 
artiesten niet mag gebruiken aangezien er copyright op hun muziek zit. Je kan wel hier 
terecht voor gratis rechtenvrije muziek: 

o Creative Commons: https://creativecommons.org/legalmusicforvideos 

o Free Music Archive: http://freemusicarchive.org/  

o Copyright-friendly music and sound: 
http://copyrightfriendly.wikispaces.com/Copyright-friendly+music+and+sound 

o YouTube Audio Library: https://www.youtube.com/audiolibrary/music  

o Jamendo Music: https://www.jamendo.com/  

o Incompetech: http://incompetech.com/  

o Newsgrounds: http://www.newgrounds.com/audio/  

o CC Mixter: http://ccmixter.org/  
 

• Privacy. Breng je personen in beeld? Vraag dan toestemming door een document te 
laten ondertekenen waarin de betrokkene toestemming geeft tot publicatie van het 
filmmateriaal.  
 
In Bijlage 1. Toestemming voor het gebruik van opnamemateriaal vind je een document 
dat je hiervoor gebruikt.  
 

• Pas op voor sluikreclame of product placement. 

http://search.creativecommons.org/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/
http://www.lifeofpix.com/about/
https://stocksnap.io/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://compfight.com/
https://www.flickr.com/
https://pixabay.com/
https://creativecommons.org/legalmusicforvideos
http://freemusicarchive.org/
http://copyrightfriendly.wikispaces.com/Copyright-friendly+music+and+sound
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://www.jamendo.com/
http://incompetech.com/
http://www.newgrounds.com/audio/
http://ccmixter.org/
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3.3 Oefenen maar 
Eens je aanvoelt dat je storyboard goed zit, is het (soms) belangrijk om te oefenen zonder 
opname, zeker bij een kennisclip waar je zelf uitleg bij geeft. Waarom? 

• Niet elke zin die je wil zeggen zal even natuurlijk aanvoelen. Door het oefenen kan je 
ondervinden of bepaalde zinnen anders verwoord moeten worden of niet.  
 

• Tijdens de opname zal je misschien ook een handeling moeten uitvoeren zoals een 
muisklik, een ander scherm openen, een geluidsfragment afspelen, enz.  
Vooraf goed aanvoelen wanneer wat in beeld moet komen – dus wanneer je welke 
handeling moet starten – kan bepalend zijn om je filmpje vlot te laten overkomen. 

 
• Oefen ook op het brengen van emotie in je verhaal! Denk goed na hoe beeld, geluid en 

tekst elkaar kunnen versterken zodat de kijker in je verhaal getrokken wordt. 

4 De eigenlijke productie van je video 

Is je inhoud duidelijk en in goede stukjes opgedeeld zodat je op een beknopte manier je 
volledige verhaal kan brengen?   

Heb je een duidelijk storyboard voor elk shot? 

Heb je de gekozen tool voldoende verkend?  

Heb je rekening gehouden met de aandachtspunten? 

 
Dan kan je nu effectief aan de slag gaan met de productie van je video! 

Deze fase bestaat eigenlijk uit twee luikjes: 

1. De opname van de video zelf. De vorm is afhankelijk van de soort video-opname en 
gekozen tool. 
 

2. De nabewerking om tot het effectieve eindresultaat te komen: een videofragment in de 
vorm van een mp4. 

4.1 De opname 
De voorbereiding uit de vorige fasen is cruciaal om je opname vlot te laten verlopen. Zoals 
gezegd is een grondige verkenning van de tool door voldoende te oefenen heel belangrijk om 
de opname zelf zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

In deze fase neem je de kennisclip effectief op met de tool die je hebt gekozen. Of je gaat 
effectief aan de slag om je opname met een camera uit te voeren.  
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4.1.1 Enkele tips bij het maken van een kennisclip 

• Heb je een verspreking gedaan die je wil verwijderen? Geen paniek, afhankelijk van tool 
tot tool kan je in de nabewerking stukjes uit je opname verwijderen (zie volgende sectie). 
In dat geval kan je gewoon opnieuw beginnen met spreken, maar laat je de opname verder 
lopen.  
Tip: voorzie een korte pauze wanneer je je tekst opnieuw opneemt. In het 
bewerkingsprogramma kan je pauzes gemakkelijk herkennen waardoor het opzoeken en 
bewerken van de verspreking vlotter kan verlopen. 
 

• Ben je in beeld? Denk aan een goede uitstraling en positieve energie.  
 

• En denk eraan: breng emotie in je video! 
 

Afhankelijk van de gekozen kennisclip en bijhorende tool kom je tot een videobestand in de 
vorm van een project. Dit is de ruwe opname van je kennisclip.  

4.1.2 Enkele tips bij het filmen met een camera 

4.1.2.1 Camera check 

• Zijn de batterijen voldoende opgeladen? Voorzie altijd extra batterijen voor een lange 
opnamedag. 

• Is de lens proper? Kijk hiervoor via de zoeker van de camera in tegenlicht en controleer of 
er vlekken op de lens zijn. De lens kan je schoonmaken met een lensdoek. 

• Is er genoeg opslagruimte vrij op de geheugenkaart? 

4.1.2.2 Geluid check 

• Werk je met een interne of externe micro? Controleer de batterijen van de externe micro. 
• Controleer of er geen storende omgevingsgeluiden zijn.  

Bijvoorbeeld: 
o airco-geluid op de achtergrond 
o radiogeluiden op de achtergrond 
o … 

 
Voor een interview kies je best voor een ruimte met een minimum aan storende 
omgevingsgeluiden. 
 
Maak een korte opname en beluister de geluidskwaliteit van de stem tegenover het 
omgevingsgeluid. Is de stem van de geïnterviewde persoon niet duidelijk van het 
omgevingsgeluid (rijdende auto’s, tv-geluid, muziek, …) te onderscheiden, breng dan de 
camera (en micro) dichter bij de geïnterviewde persoon of kies voor een rustige 
opnamelocatie. 
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4.1.2.3 Beeld check 

• Is er genoeg licht in het decor of op de opnamelocatie? Is woonkamerverlichting of 
zonlicht genoeg of heb je een extra spot nodig? 

• De gefilmde persoon moet het best uitgelicht zijn, want zij/hij is het centraal element in de 
opname. Daarna kijk je pas naar hoe het decor uitgelicht is. 

• Film niet in tegenlicht. Plaats de gefilmde persoon tussen een sterke lichtbron en de 
camera. 
Voorbeelden van lichtbronnen: 

o Open raam met fel zonlicht 
o Lichtspot 
o … 

• Laat geen storend decorelement in beeld dat de aandacht afleidt van het object dat of de 
persoon die gefilmd wordt, zoals bijvoorbeeld een stroboscoop achter de geïnterviewde. 

• Plaats de camera op ooghoogte van de geïnterviewde persoon. 

4.1.2.4 Interview check 

• De geïnterviewde persoon moet van vrij dichtbij gefilmd worden, nl. in borstshot of 
heupshot.  

• Er zijn twee mogelijke opties om een interview te organiseren: 
o Optie 1: De geïnterviewde persoon kijkt en spreekt in camera en spreekt tot het 

publiek.  
o Optie 2: De geïnterviewde persoon kijkt en spreekt naast de camera naar de 

interviewer. 
• De geïnterviewde persoon draagt best geen kleren met fijne strepen en ruitjes. Die 

veroorzaken flikkeringen in het beeld. 

4.1.2.5 Filmen 

• Een shot (een opname van begin tot einde) moet minstens 3 seconden duren. Dit is een 
algemene regel om beeldmateriaal nadien te kunnen monteren. 

• Van één actiefilm maak je best drie soorten shots. Bijvoorbeeld: één close-up shot (van 
heel dichtbij), één medium shot en één wide shot (van ver) zodat je meer opties hebt bij 
het monteren.  

4.2 De nabewerking 
In heel wat gevallen is de ruwe opname van je video eigenlijk al voldoende om te exporteren 
naar een mp4-bestand.  

Toch kan het zijn dat je het project nog wil of moet bewerken. 

Wat kan die nabewerking zijn? 

• Overtollige stukjes eruit halen zoals storende stiltes of versprekingen. Heel wat tools 
hebben een goede nabewerkingsmogelijkheid waar je tot op minder dan een tiende van 
een seconde nauwkeurig aanpassingen kan maken.  
Ook in Kaltura (zie verderop) kan je dergelijke eenvoudige bewerkingen uitvoeren. 
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• Call-outs.  
Een call-out is een object dat je op een bepaald moment in beeld brengt op je 
videofragment om hiermee extra informatie aan de kijker mee te geven (bv. ter 
verduidelijking) of de aandacht van de kijker te vestigen op dat stukje van het beeld 
waarover je uitleg geeft.  
 
Voorbeeld: 

Je neemt een screencast op waarin je wil vertellen hoe je als student kan inloggen op 
de mailomgeving van de student. In het filmpje toon je eerst hoe je naar de 
inlogpagina kan surfen. Op het moment dat je zegt wat de student moet invullen bij de 
gebruikersnaam (nl. r-nummer@student.vives.be), kan je een ballon laten verschijnen 
waarin die belangrijke informatie nog eens duidelijk in beeld komt, eventueel nog 
voorzien van een concreet voorbeeld.  

 
  
Waarom is dit nodig? Indien er te veel informatie in beeld staat, is het voor de kijker niet 
onmiddellijk duidelijk over welk stuk van het beeld je extra mondelinge informatie geeft. 
Een call-out kan de ogen van de kijker naar het gewenste stuk leiden waardoor de 
kennisclip gemakkelijker gevolgd kan worden. Zoals je weet is het immers belangrijk om 
de kijker in je verhaal te houden! Maar het kan dus ook dienen om hetgeen je vertelt 
nog meer te verduidelijken. 
 
Concreet kunnen call-outs stukjes tekst, markeringen, vormen (zoals pijlen en 
rechthoeken), muisaccenten, … zijn.  
 
Een tip: wil je call-outs gebruiken, verken dan wat de effecten zijn. Niet elke call-out 
heeft het gewenste effect. Vooraleer je filmpje te publiceren tot een mp4-bestand is het 

r-nummer@student.vives.be  
Bv.: r000111@student.vives.be 

mailto:r-nummer@student.vives.be
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zeker aan te raden om een preview van je filmpje te bekijken en indien nodig een meer 
passende call-out te kiezen.  

Er is wel wat software beschikbaar om een opnamebestand te bewerken, al dan niet betalend.  

De tool Kaltura beschouwen wij in VIVES als de standaardtool om mee aan de slag te gaan als 
je opnames van je scherm wil maken of filmpjes wil bewerken. Opgelet, de 
bewerkingsmogelijkheden zijn wel beperkt. Hieronder vind je meer informatie. 

Wil je meer kunnen, dan kan je bv. gebruik maken van de gratis tool Open Shot Editor (zie 
verderop).  

Op het einde van de nabewerking exporteer je het filmpje in de vorm van een mp4-bestand. 
Binnen zo goed als elke tool die je gebruikt, is het mogelijk om een mp4-bestand te creëren 
van je project. 

4.3 Kaltura 
Een opname maken van je beeldscherm en die bewerken kan je doen met Kaltura. Hoe je dit 
moet doen vind je uitgebreid besproken in de handleiding Kaltura studentenhandleiding.pdf 
die je op het startpunt kan vinden bij Filmopdrachten. 

• Ga naar https://www.vives.be en klik bovenaan op ‘Tools’ en vervolgens op ‘Startpunt’. 

 
• Bij het luikje ‘Meer weten?’ vind je vervolgend de link naar Filmopdrachten. 

 

https://www.vives.be/
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4.4 Open Shot Editor 
Er zijn heel wat tools beschikbaar op het internet om opnames mee te maken alsook om een 
opname te bewerken tot een afgewerkte video. Er is veel betalende, maar ook gratis software.  

Een mogelijk programma waar je redelijk wat bewerkingsmogelijkheden in hebt, is Open Shot 
Editor. Met Open Shot Editor kan je enkele basisbewerkingen doen, zoals knippen, 
afbeeldingen toevoegen, effecten toevoegen en tekst in je video brengen. 

Open Shot Editor kan je downloaden en installeren als volgt: 

• Klik op de volgende link: https://www.openshot.org/nl/download/  
• Er wordt in je browser een installatiebestand gedownload dat je installeert. 

Verken in elk geval deze tool voldoende voor je aan de slag gaat met de bewerking van je 
eigenlijke filmpje. Heb je hulp nodig, bekijk dan de support pagina: 
https://www.openshot.org/user-guide/  

In het programma zelf is ook een uitgebreide help-pagina beschikbaar.  

5 Delen maar! 

Je filmpje in de vorm van een mp4-bestand is meestal niet de manier waarop je het aan de 
docent bezorgt. De standaardmanier om je filmpje te delen met de docent is via Kaltura, de 
video-omgeving van Toledo.  

Een andere manier die in vele opleidingen ook toegelaten is, is via een videokanaal zoals 
YouTube of Vimeo. Opgelet: we herinneren er nogmaals aan dat je niet zomaar 
auteursrechtelijk beschermd materiaal mag gebruiken. YouTube blokkeert zelf automatisch 
het geluid in een video als hierin auteursrechtelijk beschermd materiaal is gebruikt. 

We geven hieronder informatie voor Kaltura en voor YouTube. 

5.1 Een filmpje delen via Kaltura 
Hoe je een filmpje moet opladen in Kaltura en vervolgens delen met een docent staat 
uitgebreid beschreven in de handleiding Kaltura studentenhandleiding.pdf die je op het 
startpunt kan vinden bij Filmopdrachten. 

• Ga naar https://www.vives.be en klik bovenaan op ‘Tools’ en vervolgens op ‘Startpunt’. 

https://www.openshot.org/nl/download/
https://www.openshot.org/user-guide/
https://www.vives.be/
https://www.vives.be/
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• Bij het luikje ‘Meer weten?’ vind je vervolgend de link naar Filmopdrachten. 

 

5.2 Een filmpje delen via YouTube 
In wat volgt bekijken we eerst hoe je een account aanmaakt op YouTube. Daarna leggen we uit 
hoe je een filmpje op YouTube plaatst. Ten slotte bekijken we hoe je het filmpje deelt. 

5.2.1 Een account aanmaken op YouTube 

Om zelf videobestanden op te laden op YouTube heb je een Google-account nodig. Heb je al 
een Google-account, dan kan je onmiddellijk overgaan naar 5.2.2 Een filmpje opladen in 
YouTube. Opmerking: als je met Gmail werkt, dan heb je al een Google account! 
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Heb je nog geen account? Surf naar http://www.youtube.com en klik bovenaan rechts op 
Inloggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik daarna eerst op ‘Inloggen met een ander account’ en daarna op ‘Account toevoegen’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/
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Klik daarna op ‘Account maken’.  

 

Doorloop nu alle stappen tot je account werd aangemaakt. Er zal gevraagd worden naar je 
naam, e-mailadres (kies zelf), een wachtwoord én ook een telefoonnummer waarop een 
verificatienummer zal doorgestuurd worden (per sms).  

Nadat je deze verificatieweg hebt doorlopen, wordt jou ten slotte nog een e-mail gestuurd om 
je account te activeren.  
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Klik op de link in die mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf dan is je account in orde en ben je ook onmiddellijk ingelogd in Google. Je kan nu 
onmiddellijk naar YouTube gaan door op de knop te klikken. 
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5.2.2 Een filmpje opladen in YouTube 

Ga naar http://www.youtube.com en klik rechts op de uploadpijl. 

Beveiligingsmelding: De eerste keer krijg je opnieuw een melding om je account te verifiëren 
via een sms. Doorloop de gevraagde stappen tot je op volgend scherm terecht komt. Klik op 
‘Doorgaan’. Nu is je Google-account klaar om video’s op te laden.  

http://www.youtube.com/
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Klik nu opnieuw op ‘Uploaden’ zodat je terechtkomt in je video-omgeving.  
 
Een filmpje toevoegen doe je als volgt: 

o Geef eerst aan dat het een ‘Verborgen’2 filmpje moet zijn. Klik daarna op de pijl 
om een bestand te selecteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Afhankelijk van de grootte van je filmpje, kan het even duren vooraleer het filmpje 
beschikbaar is.  
 

o Tenslotte moet je je filmpje nog Publiceren zodat de docent het ook kan bekijken. 
Controleer nog even op je filmpje verborgen ( = niet vermeld) staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Hiermee geef je aan dat het niet kan ‘gevonden’ worden door een willekeurige YouTube-gebruiker. 
Indien je dit wel wil toelaten, dan kies je voor ‘Openbaar’. Let wel op voor privacy! 
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5.2.3 Een filmpje delen 

Je kan als volgt een filmpje met specifieke personen delen. 

o Stap 1. Ga naar http://www.youtube.com en log in. 
 

o Stap 2. Klik bovenaan links op de drie streepjes en kies voor Mijn kanaal. 

Stap 3. Klik daarna op ‘Videobeheer’.

 
o Stap 4. Zoek het filmpje op dat je wil delen, klik bij dat filmpje op het pijltje en kies 

voor ‘Info en instellingen’. 

  

http://www.youtube.com/
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o Stap 5. Aan de rechterzijde vind je de url van het filmpje. Deze url kan je dan 
gewoon aan de docent (of iemand anders bezorgen) zodat zij/hij het filmpje kan 
bekijken.  

 

Opmerking: als de instelling van het filmpje wel degelijk ‘niet vermeld’ (‘verborgen’) is, kunnen 
alleen de personen die die url hebben het filmpje bekijken. 
 

5.2.4 Nog enkele tips als je met YouTube werkt. 

5.2.4.1 Wat met de lengte van een filmpje? 

Een filmpje kan standaard op YouTube maar maximaal 15 minuten lang zijn.  
Je kan echter aanvragen om gratis een groter volume te krijgen.  

o Ga naar http://www.youtube.com en klik bovenaan rechts op ‘Upload’. 

 
o Klik daarna op Verhoog je limiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je krijgt daarna de vraag om via je telefoonnummer een sms-code te ontvangen waarmee kan 
geverifieerd worden dat je geen robot bent. Daarna kan je filmpjes opladen die langer duren 
dan 15 minuten. 
 

http://www.youtube.com/
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5.2.4.2 Verwijderen van een filmpje 

Indien je het filmpje wil verwijderen (bv. nadat het beoordeeld werd), dan kan je ervoor kiezen 
om dit van YouTube te verwijderen.  

o Surf rechtstreeks naar http://www.youtube.com/my_videos  
o Kies in het dropdownmenu van je filmpje op Verwijderen en bevestig.  
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7 Bijlagen 

7.1 Bijlage 1. Toestemming voor het gebruik van opnamemateriaal 
Breng je personen in beeld? Vraag dan zeker een schriftelijke toestemming. 

Op de volgende pagina vind je een document dat je hiervoor kan gebruiken. 
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Toestemming voor het gebruik van opnamemateriaal 
 

Producent: 

Voornaam & naam  

Telefoon  

E-mail  

 

Betreft productie: 

Titel  

Datum opnames  

 

Toestemming 

Ik geef toestemming aan ……………………………………………………. om het opgenomen beeldmateriaal te 
gebruiken in welke vorm, aanpassing of reproductie dan ook, hetzij in zijn geheel hetzij gedeeltelijk, 
op zich zelf staand of in verbinding met teksten en/of tekeningen voor alle aanpassingen in 
informatie, publiciteit of andere uitgaven in België of andere landen.  

In het bijzonder kan de productie door een docent als good practice worden aangeduid waardoor de 
video op het publiek YouTube-kanaal Design Your Movies 
(https://www.youtube.com/channel/UC31TaZesgeTgNz5zCXIIvmw) van VIVES kan aangeboden 
worden ter inspiratie van andere studenten. In dat geval wordt een kopie van dit document aan de 
Multimediacel van VIVES bezorgd. Indien de student de rechten op het beeldmateriaal overdraagt 
aan haar/zijn docent, dan dient dit document ook aan de docent bezorgd.  

Ik ben er mij van bewust dat ik niet over de auteursrecht noch over het kopierecht voor deze 
opname beschik. 

Voornaam & naam  

Adres  

Telefoon  

GSM  

E-mail  

 

Handtekening      Datum  

https://www.youtube.com/channel/UC31TaZesgeTgNz5zCXIIvmw
Hendrik Coucke
Nog even bekijken. Door wie best?
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