
Lesweek 2 of 3.1: Voorkom stress, begin op tijd   allemaal  A + B + C 

A > Producent > projectleider: planning, locaties, organisatie 

B > Regisseur > idee, visie, stijl  

C > Cameraman/editor > filmen, geluid  

3.2 Script schrijven / Regisseur    2 personen B 

Een systeem is beter bruikbaar als gelijke delen op dezelfde manier tot uitdrukking worden gebracht 

Met deze wetenschap ga je op onderzoek om tot een goed  verhaal te komen. Vanuit je creatief 

concept ga je een kort script schrijven. Houdt het moodboard in je achterhoofd voor de keuze van 

de set > sfeer, kleur en locatie. Zorg voor Consistentie! 

3.3 Locatie bepalen /Producent     2 personen A 

Als projectleider ga je over de planning, locaties en organisatie. Weet van te voren wat je filmen wil 

en ken je locatie. Dit kost altijd minder tijd dan 2x teruggaan. 

  Houdt het moodboard in achterhoofd houden voor de keuze van de set.  

 Zoek locaties en maak hier enkele foto’s van. De locaties moeten natuurlijk wel voldoen aan 

de gekozen stijl, genre en doelgroep. 

 Bepaal de plaats in website waar de film komt te staan.  

 De regie maakt een kort script, geef hier feedback op. 

3.4 Casting, assets en prop’s    2 personen A 

Gebruik de rolbeschrijving uit het scenario en houd ook hier rekening met de gekozen stijl, het genre 

en de doelgroep. Maak foto’s van de cast (in vol ornaat).  Maak een lijst van alle benodigdheden 

voor jullie productie en regel deze.  

3.5 Camerafuncties / Cameraman/editor   2 personen C 

SD-kaart kopen (als je een camera van school leent),  maak proefopnamen,  controleer of je 

filmopname is opgeslagen, opname checken op beeld en geluid. Let op met inzoomen: het geluid 

zoomt niet mee. Houdt rekening met echo en omgevingsgeluiden. (wind!) Maak op de opnamedag 

een aantal opnamen en kies later de beste uit. 

3.6 Opnamedag!       allemaal  A + B + C 

Als je op locatie filmt, doe dit dan minstens met zijn vieren, dat er eentje filmt en de ander op de 

spullen kan letten etc. Wanneer je close-ups wilt maken, probeer dan zo dicht mogelijk te filmen op 

het gewenste object/persoon. Vermijdt de digitale zoom zoveel mogelijk, want deze trekt de 

kwaliteit van je beeld sterk achteruit. Filmlengte: maximaal 3 minuten. 

3.7 Converteren en monteren    2 personen C 

Converteer de film naar WMV. Opname checken op beeld en geluid.  

Voorkom monteren! Monteren duurt altijd langer dan je denkt, hou rekening met ongeveer 

1 minuut film = 1 uur monteren.  Als het toch nodig is: vraag hulp aan de docent. 



3.8  Upload de film op de campagne site   allemaal  A + B + C 

Bestand uploaden en genieten maar! 

3.9 Administratie bijwerken    allemaal  A + B + C 

Zet op jullie teamsite: 

 De foto’s van de locatie 

 De foto’s van de cast  

 3.10 Terugblik      allemaal  A + B + C 

Iedereen schrijft op de teamsite persoonlijk een kleine terugblik op deze opnameweek. Wat ging er 

goed, wat ging er mis, wat zou de volgende keer beter kunnen? Geef ook aan hoe volgens jou het 

moodboard tot uiting is gekomen in jullie film. Zet de terugblik op de site van het klankbordteam. 

  


