
iMovie - Film monteren
Instructieboekje



iMovie Film

Met iMovie kun je eenvoudig een film monteren. 
iMovie is een gratis tools die op alle Apple apparaten 
te downloaden is. 

In dit voorbeeld gaan wij uit van een iPad. iMovie op 
een Mac(book) is uitgebreider en heeft meer 
functies.

In dit instructieboekje zijn de meest gebruikte 
mogelijkheden beschreven. Het programma heeft 
nog veel extra mogelijkheden zoals het splitsen van 
fragmenten, filters toevoegen en het aanpassen van 
de snelheid. 



Een project aanmaken

Open iMovie

1. Klik op + (maak project aan)

2. Kies voor film
1.

2.



Beelden toevoegen

Zorg dat je alle videoʼs  die je wilt gebruiken op de 
iPad hebt staan.

1. Kies de scènes die je nodig hebt voor de film. 
2. De scènes verschijnen nu achter elkaar onder 

in beeld. 
3. Zet de scènes in de goede volgorde. Ga met je 

vinger op de scène staan. De scène springt op 
en nu kun je hem verplaatsen. 



Een scene inkorten

Je kunt scenes inkorten. 
1. Tik op de scène
2. Er verschijnt een geel kader om de scène. 
3. Ga met je vinger op het gele kader staan en 

maak met je vinger de scène korter. Dit kan 
aan het begin en in het eind. 



Extra media toevoegen

Als je nog een scène wilt toevoegen, dan doe je dat 
zo:

1. Tik rechtsboven op +
2. Tik op VIDEO en daarna op ALLE
3. Tik op de juiste scene. Er verschijnt een geel 

kader omheen met daaronder een menu
4. Tik op het + teken en de scène wordt 

toegevoegd. 
5. Sleep de scène naar de juiste plek



Teksten toevoegen 

Je kunt teksten toevoegen aan je film. 
1. Tik op de scène
2. Er verschijnt  onder in het beeld een menu. 
3. Kies voor titels
4. Maak een keuze in de soort titel en klik deze 

aan.
5. In beeld verschijnt nu ʻtiteltekst hier .̓
6. Klik hierop en pas de titel aan. 



Standaard Muziek / geluiden 
toevoegen
Op de iPad staat een aantal soundtracks en 
geluidseffecten.  

1. Klik rechtsboven op +
2. Kies voor audio

   3a. Kies voor soundtrack en kies de soundtrack 
    die je wilt en klik op +
   3b. Kies voor geluidseffecten en kies voor een 

geluidseffect en klik op +
   4. Je kunt het geluid naar de juiste plek slepen

(als je een abonnement bij Apple Music dan kun je 
hier ook andere muziek toevoegen)



Eigen muziek of geluid 
toevoegen. 
Zorg dat de muziek of geluidsfragmenten bij elkaar 
staan in bestanden/drive/op de iPad

1. Tik op +
2. Kies bij MEDIA voor bestanden
3. Nu kom je bij bestanden op mijn iPad
4. Tik op locaties
5. Kies de plek waar je de bestanden geplaatst 

hebt. 
6. Kies het geluid
7. Het geluid wordt ingevoegd. Sleep het geluid 

naar de juiste plek. 

1.



Stemgeluid toevoegen

Je kunt je stem opnemen, bv als voice-over.
1. Tik links op de microfoon
2. Klik op NEEM OP
3. Er wordt afgeteld van 3 naar 0. Spreek je tekst 

in. Als je klaar bent, tik je op stop. 
4. Je krijgt een menu te zien. Kies test als je het 

eerst terug wilt luisteren. Ben je tevreden kies 
op OK.

5. De opname komt in een paars vak te staan als 
opname 1

6. Sleep de opname naar de juiste plek
7. Je kunt het volume aanpassen door op het vak 

te tikken. Kies voor VOLUME en pas het aan.

1. 7.

2.

4.



Film afronden 

Als je klaar bent druk je linksboven op GEREED
Bekijk de film helemaal om te zien of je tevreden 
bent. 

Je film is klaar:
1.  Klik op

2. Kies voor BEWAAR VIDEO
3. Kies een exportgrootte. 
4. Als de iPad klaar is met exporteren, staat de 

film in je fotorol.  

Je kunt de film ook rechtstreeks mailen, op YouTube 
zetten of uploaden naar een Drive. 


