
Oefening: planning een videoproject

1. Het idee

 Brainstormen = uitstellen van je oordeel.
 Niets is gevaarlijker dan een idee, als je er maar één hebt. (Emile-Auguste Chartier  

Alain)

1.1 Formuleer de je videoproject als een opdracht aan jezelf. 

- Wat wil je bereiken met de video? 
- Met welke mogelijkheden en beperkingen wil je rekening houden?

1.2 Maak een lijst van alle mogelijke onderwerpen en invalshoeken

NB: Probeer zo concreet mogelijk te zijn.

Gebeurtenissen (activiteiten)
- Wat staat er binnenkort te gebeuren in het dorp?

Ontwikkelingen
- Welke ontwikkelingen zijn in het dorp gaande: wat gaat beter, wat gaat slechter, 

wat wordt anders? Economisch, sociaal, jongeren, ouderen, cultureel, wonen, 
zorg, landschap etc.

Problemen en vraagstukken
- Waar klagen bewoners het meest over?
- Waar hebben bewoners het meeste last?
- Wat zijn de grootste meningsverschillen?

Interesses en aandacht
- Waar zijn bewoners veel of juist weinig mee bezig?
- Waar is de dorpsraad veel of juist weinig mee bezig?
- Wat krijgt (opvallend) veel aandacht, wat opvallend weinig in de media?

Bijzonder in en om het dorp
- Wat is bijzonder aan het dorp en de omgeving?
- Wat zijn bijzondere plaatsen (gebouwen, objecten, pleinen, stukjes natuur);
- Wat zijn bijzondere dieren en planten?
- Wat zijn bijzondere activiteiten?
- Wat zijn bijzondere mensen?
- Wat zijn bijzondere verhalen (waar gebeurd of juist niet);

Etc.

1.3 Doe een stap opzij: Kies een ongebruikelijke invalshoek

Voorbeelden 

a. Als je een ding, een plant of een dier zou vragen waar de video over zou moeten gaan, 
wat zou die dan zeggen (als het zou kunnen praten). Bijvoorbeeld:



- De oudste boom in het dorp
- Een loslopende hond
- Het meest markante kunstwerk

b. Kies willekeurig woord, spreekwoord, gedicht, verhaal, schilderij, kunstwerk, gebouw 
etc. en kijk wat het je zegt over je onderwerp.

Verwarring is de poort naar nieuw begrip. (Richard Bandler)

1.4 Combineer

Zoek combinaties van de meest relevante en leukste ideeën.

1.5 Evalueer

- Kies de combinatie die het meest past bij je oorspronkelijke vraag, binnen de 
randvoorwaarden die je jezelf gesteld hebt.

- Aarzel niet om je oorspronkelijke vraag bij te stellen, als daar aanleiding toe is.

2 Uitwerking in een concept

a. Wat: Wat is het onderwerp van je video. Wat wil je laten zien en welke 
logische lijn past daarbij:

- Van verleden naar toekomst
- Van probleem naar oplossing
- Van grondstof/ingrediënt naar product/dienst
- Van voorbereiding naar uitvoering
- Van oorzaak naar gevolg (of vice versa)

b. Waarom: Vraag je af waarom je dit wilt laten zien. Vraag bij elk antwoord 
opnieuw “waarom”. Vijf keer. Formuleer hieruit je (voorlopige) boodschap.

c. Wie wil je bij de productie betrekken (interviewer, geïnterviewden, acteurs, 
cameramensen etc.)

d. Waar wil je filmen, op welke locaties? 
e. Wanneer wil je filmen: in welke maand/seizoen, week, dag of tijdstip.

3 Uitwerking in een storyboard

Maak voor je video een storyboard met de verschillende scenes, een korte beschrijving en het 
soort camerashot. Je kunt eventueel nog audio en overgangen toevoegen. 

4 Interview

Bedenk een interview dat zou kunnen passen binnen je video en bereid dat interview voor.
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