
Voor de filmer, cameraman of –vrouw en geluidsmensen, en ander techniek… 
Hoe werkt het statief? 
Het filmen van bewegende mensen of objecten kan uit de hand gebeuren, maar voor stilstaande plaatjes gebruik je altijd het statief. Film alleen 
uit de hand wanneer het object ook beweegt (ook bij een pan of tilt).  

 
Let erop dat als hij stroef of zwaar gaat, dan moet je eerst iets (vergrendelknop) 
los draaien. Want het statief werkt heel soepel, maar heeft een draaisysteem om 
los en vast te zetten. Gebruik altijd het waterpas, zodat je geen scheve film krijgt.  
Om de hoogte van het statief te kiezen moet je weten welk perspectief je gebruikt. 
Meestel staat de camera op het statief in de hoogste stand van de driepoot. Draai 
de ring in het midden vast -j-, dit geeft stabiliteit. Met de hendel kan het statief nog 
hoger worden gedraaid. Borg dit met vergrendelknop f. 
 
Plaatsing van de camera op het statief.  
De camera heeft aan de onderkant de snelkoppelingsplaat a. (Zo niet, let op dat 
het zwarte puntje in de ruimte op de camera terechtkomt). 
Bovenop het statief zit een draaiknop. Draai deze open. Steek dan eerst de 
voorkant van de snelkoppelingsplaat in de ruimte, dan de achterkant, en sluit 
vervolgens de draaiknop. Voor alle draaimechanismen geldt: vast is vast. 
 
De camera kan in verschillende posities worden gebracht, of bewogen worden 
tijdens het filmen. Aan het statief zit een handvat om de bewegingen te maken. Dit 
handvat kan zelf ook worden gedraaid. Oefen maar even met het statief. 



 
Hoe werkt de Camera? 
Het klapbord wordt gebruikt aan het begin van de opname. Hierop staat het fragmentnummer, of scène- en opnamenummer 
(camera draait… en….actie! klapbord wordt dichtgeklapt, persoon stapt weg uit beeld en de acteurs kunnen hun werk doen) 
 
Het filmen gaat volgens het opnameplan, met goed geluid. Hierbij moet je goed weten hoe de apparatuur werkt. Oefen daar goed mee voordat 
je gaat filmen en wees heel voorzichtig: zet direct de camera vast op het statief, dan staat die stevig en veilig.  
Lees de gebruiksaanwijzing van de camera goed door. Deze is te vinden in de kist. Maar ook digitaal op internet: 
http://pdf.crse.com/manuals/4531298611/NL/contents/contentslist01.html 
of hier: http://pdf.crse.com/manuals/4531298611/NL/index.html 
 
 
Hoe werkt de microfoon en het geluid? 
De geluidsmensen zorgen zelf voor een koptelefoon (bij het maken van de opnames) en regelen welke geluiden bij welke stukjes film 
past. 
Op de camera zit een microfoon, aan de voorzijde onder de lens. In het beeldscherm van de camera staat rechtsonder een muzieknoot met 
een cijfer. Dit geeft aan hoe de opnamesterkte van het geluid is. Standaard staat deze op 5.1ch. Daaronder wordt getoond hoe hard het geluid 
staat uit verschillende richtingen. Meestal gaat het goed hiermee het geluid op te nemen. Een microfoon is beter te gebruiken bij interviews en 
in ruimtes met veel achtergrond geluiden. 
 
De microfoon heeft een plopkap en snoer om bij de camera aan te sluiten. Het snoer moet aan de onderzijde in de microfoon geschroefd 
worden. Is het scherm van de camera open, dan zie je op de camera rechtsboven een klepje. Na openen zie je een rode aansluiting voor de 
microfoon. In de groene aansluiting kan een koptelefoon -oortje- worden aangesloten. 
De microfoon heeft een aan/uit knop. De microfoon is ook aan te sluiten op de computer, om een spreekstem op te nemen. De spreekstem 
kan bij de videomontage bij de beelden worden afgespeeld. 
Zorg dat je goed weet hoe het geluid op de camera werkt, voordat de filmshoor begint. Lees ook de gebruiksaanwijzing van de 
camera. 



Als je geluid/ muziek bij een film wilt, zijn er meerdere bronnen mogelijk: 
YouTube: Login 

1. ga naar Mijn Kanaal -zie linksboven- 
2. ga naar Videobeheer - midden boven- 
3. Maken -links onder- 
4. Audiobibliotheek 

Of zoek in Google op ‘Geluiden downloaden’.  
 
Foto´s maken en animatie/ stop-motion 
Voor het maken van animatie´s zal worden gewerkt met foto´s. Je bouwt een situatie op, maakt een foto, veranderd de situatie iets, maakt weer 
een foto en zo verder. Dit wordt stop-motion genoemd. 
Een opname kan ook bestaan uit een still, een foto, of één frame van de film die langer wordt laten zien. 
Als je een animatie wilt maken, zorg dan voor een opname die 3 frames duurt. Bij 25 frames in een seconde moet je voor een film van 30 
seconden 250 plaatjes schieten. 
 
Hoe publiceer je op YouTube? 
Als de film klaar is kan deze op YouTube worden gepubliceerd: 

1. Ga naar YouTube.com en log in met gebruikersnaam: rpljeugd en wachtwoord: jeugdtv4321.  
2. Via het menu kan je naar Mijn kanaal 
3. Rechtsboven staat de Upload knop 
4. Volg verder de instructies 

Zodra de film op YouTube staat kan misschien op de website van de school een link worden gemaakt naar de film. Ook kun je de link 
gebruiken en via email mensen laten weten dat de film er is. 
 
 
 
 



Hoe publiceer je via RPL TV? 
Als de film klaar is kan deze kan deze ook door RPL TV op televisie worden uitgezonden. Daarvoor maak je gebruik van WeTransfer 

1. Ga naar WeTranfer.com 
2. Klik op het scherm en sluit de pagina af. Je ziet dan de pagina waarmee je bestanden kunt verzenden 
3. Klik op Accepteer en vul de gevraagde gegevens in: het bestand dat je wilt versturen, de e-mailadressen en wat tekst. Gebruik voor 

RPL TV: tv@rplwoerden.nl 
Maar als je de film op YouTube hebt geplaatst kan je ook per e-mail een link sturen naar tv@rplwoerden.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  


