
 
Beste lezer, 
 
In dit document hebben we vragen en ontdekkingen van jullie collega’s op de scholen en 
van ons bij het CLC/iXperium Arnhem gecombineerd tot een aantal handreikingen.  
Wij hopen dat ze jullie helpen om de afscheidsmusical voor groep 8 op een andere manier 
vorm te geven. 
 
Heb je vragen of wil je hulp bij het inzetten van de tips en tools? Neem dan contact op met 
ons via de mail arnhem@ixperium.nl 
 
Inhoudsopgave 1 

De “andere” musical 1 

Beeld 2 

Licht 2 

Geluid 3 

Synchroniseren van film en geluid, cue 4 

Bewerken. 4 

Green Screen 5 

Vertonen en/of verspreiden van je film. 6 

Interactie met het publiek. 7 

De “andere” musical 
Als je er voor kiest (of door de omstandigheden gedwongen wordt) om je musical op een 
andere manier vorm te geven zijn er diverse mogelijkheden. Deze mogelijkheden 
verschillen in de hoeveelheid technische kennis, tijd en geld dat noodzakelijk is om deze uit 
te voeren. 
 
Bedenk vooraf met elkaar wat je wilt bereiken, hoeveel budget er aanwezig is en wie je 
kunt inschakelen voor hulp. Wellicht is er een ouder aan de school verbonden met veel 
kennis van beeld en geluid, of een oud leerling die wil helpen. 
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Hierbij geldt, zoals zo vaak, dat meer inzet van tijd, geld en middelen meestal leidt tot een 
beter resultaat. Besef je echter wel dat het niet in de buurt zal komen van een professionele 
film en misschien is dat juist wel de charme. 

Beeld 
De meeste moderne telefoons en digitale fotocamera’s beschikken over camera’s die een 
redelijke kwaliteit videobeelden kunnen opnemen. De simpelste optie is dan ook om een 
telefoon, tablet of digitale camera te gebruiken om te filmen. Deze beelden kun je 
vervolgens exporteren en bewerken. (zie ons hoofdstuk over bewerken. 
 
Enkele tips en opties om de kwaliteit van de opname te verbeteren. 

● Gebruik een statief om je telefoon, tablet of camera op te zetten. Dit geeft een 
rustiger beeld. Klik hier voor een voorbeeld. 

● De meeste telefoons en tablets beschikken niet over een 
groothoeklens. Dit betekent dat je van vrij veraf moet 
filmen om een heel podium in beeld te krijgen. Dit kun je 
oplossen door een camera met een groothoeklens te 
gebruiken. Een voorbeeld is een zogenaamde Gopro 
camera.(tip: Deze camera’s worden veel gebruikt door 
wintersporters, mountainbikers en andere buitensport 
liefhebbers, wellicht heeft een ouder of (partner van) een 
collega er eentje te leen) 

● Meerdere camera’s gebruiken. Als je de mogelijkheid hebt kan het ook heel mooi 
zijn om meerdere camera’s te gebruiken. Bijvoorbeeld om een close up van de 
hoofdrolspelers af te wisselen met een shot van het hele podium. Dat doe je als 
volgt. Zet alle camera’s klaar op de juiste plek. Zet dan alle camera’s aan en laat ze 
allemaal doorlopen tot de opname klaar is. Als alle camera’s aan staan laat je 
iemand in beeld van de camera’s hard in zijn handen klappen. Deze piek in het 
geluid gebruik je bij het monteren van de film om alle beelden gelijk te laten lopen. 
(kijk bij het hoofdstuk “Bewerken voor meer tips”) 

Licht 
Een van de allerbelangrijkste elementen voor het maken van een film is licht. Hoe goed je 
camera ook is, zonder fatsoenlijk licht krijg je geen mooie film. 
 

● Binnen In het de ruimtes waarin we leven komt licht vaak van boven (lampen) of 
van de zijkant (ramen). Om een goede film te maken heb je vooral frontlicht nodig. 
Dit is licht wat van voren op de te filmen scène valt, dus met de camera mee. Om 
rare schaduwen te voorkomen is diffuus licht of licht dat van twee kanten schijnt 
handig. 
Diffuus licht is eenvoudig te realiseren door een wit laken voor je lamp te spannen. 
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● Buiten Daglicht is het mooiste licht om mee te filmen. Een nadeel van daglicht is 
dat het onder invloed van wolken, weer en tijdstip veranderd in richting, kleur en 
intensiteit.  

 
● Kleur Licht heeft altijd een kleur. Dit zie je soms terug op je film.  

Daglicht midden op de dag is wit en als het schemert kan het wat blauwig worden. 
Veel lampen voor thuis gebruik zijn geel en soms kunnen leds en TL een lichte 
groene of paarse kleur aan je opname geven..  
 
Moderne filmcamera’s passen de kleur van het licht vaak 
automatisch aan maar als je twee kleuren licht tegelijk 
gebruikt (bijvoorbeeld wit ledlicht en geel gloeilamplicht) 
zal je camera dat niet meer goed kunnen en wordt het 
verschil in kleur heel duidelijk. Gebruik dus als het kan 
niet verschillende kleuren licht tegelijk (tenzij je dat een 
gaaf effect vind natuurlijk!) 

 
● Licht sturen Je kunt (zon)licht weerkaatsen en sturen 

met grote witte vlakken en spiegelende oppervlaktes . 
Dit kan met grote witte vellen papier, metalen dienbladen, 
aluminium folie……..  

 
● Frontlicht hoeft niet duur te zijn. Op de foto hierboven zie je een frontlicht gemaakt 

van een oude TL-bak 

Geluid 
Evenals licht is ook geluid een vaak onderschat onderdeel van video. Theater en muziek 
zijn live veel meer een beleving dan op een opname. Live kom je daardoor veel beter weg 
met foutjes maar opnames zijn genadeloos. Zorg dat er goed geoefend is, dat er 
basiskennis is over spreek-zangtechniek en dat er door de acteurs en 
zangers/zangeressen veel energie en inleving in gestoken wordt. Een voordeel bij een 
opname is dat je het opnieuw kunt doen. Die luxe heb je live niet! 

 
● Achtergrondgeluiden 

Let voordat je gaat filmen op storende achtergrondgeluiden. Deze geluiden vallen je 
normaal gesproken niet op maar zijn extra duidelijk aanwezig op een opname.  
Voorbeelden zijn: 
Langsrijdende auto’s/brommers, open ramen, het grommel/geruis van 
ventilatiesystemen, geluid van koelkasten, ventilatoren van computers en opladers, 
mensen die lopen, deuren die open/dicht gaan… Laat iedereen zijn/haar mobieltje 
op vliegtuigstand zetten. 
 

● Galm Ruimtes die galmen zijn vaak minder geschikt voor opnames. De 
verstaanbaarheid gaat er snel van achteruit. Galm wordt versterkt door harde en 
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gladde oppervlakken en kan verminderd worden door de ruimte te vullen met ruwe 
en zachte objecten zoals kleden en gordijnen.  

 
● Microfoons De meeste videocamera’s hebben zeer minimale microfoons aan 

boord en moeten vaak te ver van het te filmen object staan om het geluid goed op 
te nemen. 
Voor het goed opnemen van geluid geniet het de voorkeur om geluid apart op te 
nemen met een condensator microfoon en later aan de film toe te voegen. Goede 
condensator microfoons zijn erg kostbaar. 
Er zijn een aantal heel goede en niet dure geluidsrecorders op de markt die zeer 
geschikt alternatief voor condensator microfoons zijn. De beste prijs/kwaliteit 
verhouding geluidsrecorder is de ZOOM H1n. 

 
● Geluid buiten Buiten heb je snel last van 

windruis. de wind waait in de microfoon en 
veroorzaakt een heel hard gerommel waardoor 
de opname onbruikbaar wordt. Een plopkap op 
de microfoon haalt de windruis weg. 
 

● Dichtbij/veraf Camera’s met een 
groothoeklens, zoals action camera’s (GoPro) kunnen dichtbij het object staan en 
nemen daardoor geluid beter op dan camera’s met een standaard lens die veel 
verder van het object staan. 
Als je met een camera gaat inzoomen zoomt het geluid niet mee in! 
 

Synchroniseren van film en geluid, cue 
Om op verschillende apparaten opgenomen beelden en 
geluiden te synchroniseren gebruik je een filmklapper. De cue, 
de harde tik van het dichtklappen is in de 
audio/videobewerkingsprogramma’s te zien als een piek en kan 
als referentiepunt gebruikt worden om de opnames te 
synchroniseren. In plaats van een bord kun je ook in beeld gaan 
staan en een keer heel hard in je handen klappen. 

Bewerken. 
Als je de beelden hebt opgenomen kan het monteren van de film beginnen. Ook hier kun je 
weer gaan voor de simpele optie of er meer tijd en energie insteken. De meeste 
videobewerkingsprogramma’s hebben de mogelijkheid om de de beelden in te korten (te 
knippen) en er later nog zaken aan toe te voegen. Hieronder staat een lijstje van 
programma’s waar wij goede ervaringen mee hebben. 
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● Op de I-pad  - i-Movie - Klik hier voor een videohandleiding over dit programma. 
Meer uitleg en handleiding vind je hier. 

● Voor Windows 10 - Met de camera App 
van windows 10 kun je vrij simpel een 
filmpje maken. Klik hier voor een korte 
handleiding. 

● Voor Windows  -OpenShot Video Editor - 
Hier gratis te downloaden. Hier vind je 
een korte handleiding. Hier de 
uitgebreide versie (deze is heel erg 
uitgebreid, maar wel goed ingedeeld om 
vragen te kunnen beantwoorden) 

● Online videobewerking (werkt op Android telefoon, Iphone, chromebook en 
Windows 10) We Video. Klik hier voor de website. Klik hier voor een video waarin 
“Meester Sander”het programma uitlegt. Klik hier voor de ondersteuningspagina 
met allerlei videohandleidingen. Met de gratis versie kun je prima uit de voeten. 
 

● Bewerken van een film met meerdere camera’s. 
Met de bovenstaande programma’s (Camera App van Windows uitgezonderd) kun 
je ook films bewerken die je met meerdere camera’s hebt opgenomen. Hiervoor 
maak je gebruik van de zogenaamde sporen. Voor elke camera gebruik je een 
eigen spoor. Je synchroniseert de beelden en het geluid op de sporen aan de hand 
van het signaal waarmee je de opname bent gestart ( zie hoofdstuk Beeld) Nu kun 
je de beelden gaan knippen en bepalen welke camera je op welk moment laat zien. 

Green Screen 
Als je een film gaat maken van je musical zou je ook kunnen denken aan het gebruik van 
een Green Screen. In het iXperium hebben we veel ervaring met Green screen by Doink op 
de IPad. Klik hier voor een korte handleiding en impressie van de mogelijkheden. Je kunt 
hiervoor ook het programma We Video gebruiken. (zie hierboven bij het hoofdstuk 
“Bewerken”) 
 

 
 
Foto’s die je als achtergrond wilt gebruiken moeten rechtenvrij zijn. Websites waar je deze 
foto’s kunt vinden zijn: pixabay.com/nl/, pexels.com, unsplash.com, stocksnap.io, 
freeimages.com 
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https://youtu.be/Y3-c_RN_GPs
https://support.apple.com/nl-nl/imovie
https://www.pcactive.nl/workshops/1973-workshop-video%E2%80%99s-monteren-met-de-windows-10-foto%E2%80%99s-app
https://www.openshot.org/nl/
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https://www.wevideo.com/
https://www.wevideo.com/academy
https://docs.google.com/presentation/d/1G95h2fY5a-fQFo6gCv2DoP0ytgZy0LatO4o0_x9jr44/edit?usp=sharing
https://pixabay.com/nl/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
https://stocksnap.io/
https://nl.freeimages.com/


  
 

Vertonen en/of verspreiden van je film. 
Denk voor je aan de film begint na over de wijze waarop de film wordt vertoond. Is dit op 
een groot scherm of bekijken de ouders hem thuis op hun eigen computer?  
Laat je de kijkers thuis kijken dan moet je ervoor zorgen dat iedereen de film daadwerkelijk 
kan zien. Zorg dat ouders toestemming hebben gegeven voor het maken en vertonen van 
videobeelden waar de leerlingen op staan. Meestal is dit van school uit al geregeld. Wil je 
ook dat de rest van de wereld deze film kan zien? Bespreek dit ook vooraf met de ouders 
en laat dit schriftelijk vastleggen, houdt rekening met de AVG wetgeving hieromtrent. 
 

Vertonen in een grote zaal of tent 
Bekijk vooraf of er in de locatie al voorzieningen aanwezig zijn. Het kan zijn dat 
deze apparatuur eisen stelt aan de wijze waarop jij je film opneemt en bewerkt. 
Bedenk daarna wat er nog aan apparatuur nodig is. Bij voorkeur vertoon je de film 
rechtstreeks vanaf je device zodat je niet afhankelijk bent van de WIFI op de locatie. 
 
Buiten vertonen van de film 
De film buiten vertonen geeft allerlei extra mogelijkheden, denk aan een sit-in 
bioscoop (allemaal met je eigen kleedje op een grasveld de film kijken) of een 
heuse drive-in bioscoop. Natuurlijk kan het ook “gewoon”op het plein van de school, 
laat de bezoekers zelf eventueel hun eigen stoelen meenemen. 
Belangrijk bij een vertoning is een goede geluidsinstallatie en een scherm of 
projector met voldoende lichtopbrengst. Een gewone beamer is hierbij niet 
toereikend. Wellicht doe je er verstandig aan om een mobiel scherm te huren. 
Ook hier speel je de film bij voorkeur rechtstreeks van je device zodat je niet 
afhankelijk bent van de WIFI of mobiel internet. 
 
Plaatsen op de schoolwebsite 
De meeste scholen hebben de mogelijkheid om video’s op hun website te plaatsen. 
Kies je voor deze mogelijkheid, informeer dan bij de beheerder van de website of er 
beperkingen zijn aan de lengte of het formaat van een video. Bekijk ook of het 
eventueel mogelijk is om de film met een wachtwoord te beschermen of achter een 
inlog te zetten. 
 
Een gedeelde map in de cloud gebruiken. 
Veel scholen werken tegenwoordig (gedeeltelijk) in de cloud. Je hebt dan de 
mogelijkheid om de video te uploaden naar een gedeelde map en deze te delen. 
Klik hier voor uitleg hoe je een bestand deelt vanuit Google Drive (Google G-suite) 
Klik hier voor uitleg hoe je een bestand deelt vanuit je onedrive (Microsoft 365) 
In verband met de veiligheid en AVG wetgeving adviseren wij niet om een privé 
clouddienst zoals Icloud of een privé-Google account te gebruiken. 
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Een video plaatsen op YouTube 
Als de film van je musical klaar is kun je deze op YouTube plaatsen. Voordeel van 
YouTube als medium is dat bijna iedereen dit makkelijk kan gebruiken. Zorg wel dat 
je goed nadenkt over de wijze waarop je de video publiceert, mede conform de 
privacy wetgeving. Wij adviseren de video “verborgen” zetten zodat niet iedereen er 
zomaar bij kan. Overleg hierover ook eventueel met de ouders van de betreffende 
leerlingen. 
Klik hier voor een handleiding over het plaatsen van video's  op YouTube.  

 
Een video in première laten gaan op 
YouTube 
Dankzij YouTube Premières kunnen jij en je 
kijkers op hetzelfde moment een nieuwe video 
bekijken. Het is net als een première van een 
film of tv-programma. Bij een video première kun 
je een video-upload plannen en kijkers alvast 
nieuwsgierig maken naar de video met een 
weergavepagina die kan worden gedeeld. Je 
kunt dit ook gebruiken voor de familieleden die 
niet aanwezig kunnen zijn op de locatie waar je 
de film vertoont. Klik hier om te zien hoe dit 
werkt. 

Interactie met het publiek. 
Als je film af is en het publiek hem gaat bekijken is het natuurlijk leuk om te horen hoe zij de 
film vonden. Ook is het leuk om de film aan te kondigen of de acteurs live aan het woord te 
laten voor of na de film. Er zijn verschillende manieren om je kijkers, met elkaar en met de 
acteurs in de film in contact te brengen. Je kunt hierbij denken aan: 

● Via videobellen stellen de kinderen zich voor dat de film start voor. Deel de link van 
de vergadering met je publiek. 

● Via videobellen vertelt het publiek wat zij van de film vonden. 
● Het publiek kan digitaal een reactie achterlaten, dit kan bijvoorbeeld via Padlet of 

als reactie bij de film in Youtube. Veel websites hebben ook de mogelijkheid om een 
soort gastenboek aan te zetten. 

● Je kunt ook de website Flipgrid gebruiken. Op Flipgrid maak je een besloten ruimte 
waarin iedereen die de link/inlog van deze ruimte heeft een filmpje van maximaal 5 
minuten kan uploaden. Via deze weg kunnen de ouders een filmpje plaatsen waarin 
ze vertellen wat ze van de Film vonden, maar je kunt ook alle spelers vragen zich 
hier voor te stellen. 
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https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.google.com/youtube/answer/9080341
https://nl.padlet.com/
https://info.flipgrid.com/

