
Planning van een video productie: inhoudelijk.

Bij het maken van een video-productie is het verstandig om van te voren goed na te denken 
wat je precies wilt laten zien en hoe je dat wilt doen.

Dat helpt voorkomen:
− dat datgene wat je met de video wilt laten zien niet overkomt;
− dat je de verkeerde vragen stelt in het interview;
− dat je bij het monteren niet over de gewenste shots beschikt;
− dat het hel productieproces oneindig veel tijd kost.

1 Het Idee
Niets is gevaarlijker dan een idee, als je er maar één hebt. (Emile-Auguste Chartier Alain).

Het maken van een videoproductie begint met een idee. Zo ongeveer alles kan een idee zijn. 
In elk dorp hoe klein ook gebeurt veel en is veel te zien en te beleven. 

 bijzondere gebeurtenissen;
 verslagen van bijeenkomsten;
 activiteiten rond sport, spel en recreatie;
 bijzondere plekken en routes, planten en dieren in en om het dorp;
 ontwikkelingen, plannen, problemen of vraagstukken in en rond het dorp;
 bewoners met bijzondere hobbies, huisdieren, interesses of verhalen.

Ideeën kun je overal vandaan halen: uit de krant, van internet, van bijeenkomsten uit 
gesprekken en ontmoetingen en gebeurtenissen op straat of door je van alles af te vragen: wat 
als...., waarom..., hoe komt het dat...

Wat is een goed idee?

Een goed idee hoeft niet ingewikkeld te zijn om mensen te interesseren, maar moet

 mensen aan kunnen spreken;

 visueel in beeld kunnen worden gebracht;

 een begin, midden en een eind hebben;

 betrokken personen hebben waar mensen zich mee kunnen identificeren of om kunnen 
bekommeren (empathie, invoelen);

 en je moet zelf enthousiast zijn van het onderwerp

Suggesties

 Vraag jezelf af wat je in het algemeen met een video wilt bereiken en wat je grenzen en 
mogelijkheden zijn.

 Maak een lijst van alle mogelijke onderwerpen;

1



 Probeer elk idee in 1 zin te vatten;

 Brainstorm met jezelf om met anderen: stel je oordeel uit tot je genoeg ideeen hebt;

 Doe een stap opzij: Kies ongebruikelijke invalshoek: een plant, dier of ding, een 
spreekwoord, oud verhaal, schilderij, tekening, foto, gebouw of kunstwerk;

 Combineer ideeën;

 Toets de beste ideeën aan wat je wilt bereiken en aan je grenzen en mogelijkheden en 
maak een keuze;

 Vertel je idee aan anderen en lok reacties uit, maar laat je niet weerhouden door 
anderen;

 Neem de tijd om een idee te laten rijpen.

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

Eerste uitwerking van je idee in een concept

In het concept probeer je een duidelijk antwoord te geven op de zgn. 5 W's: Wat, Waarom, 
Wie, Waar, Wanneer (en Hoe).

 Wat: formuleer wat je wilt laten zien en welke logische lijn er bij past:

- 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)
- ….

 Waarom (5x): Vraag je opnieuw af wat je wilt doen en waarom. Vraag bij elk antwoord 
opnieuw “waarom”. Vijf keer. Formuleer hieruit je (voorlopige) boodschap.

 Wie: Wie heb je nodig bij de productie? (Hoofdpersonen, interviewer, geïnterviewden, 
acteurs, cameramensen, geluidsmensen etc.).

 Waar: Op welke locaties wi je filmen?
 Wanneer: Wanneer wil je filmen? (maand, week, dag, tijdstip)

2 Het scenario: storyboard of script
Een scenario (storyboard of script) beschrijft wat er te 'zien' en te 'horen' is in de video: 
het verhaal dat je wilt vertellen. Vier dingen zijn bepalend voor een goed verhaal op video, dat 
via de computer bekeken moet worden.

1. De video mag niet te lang duren. 5 minuten is al lang. Achter een computer zijn we 
snel gewend weg te “zappen”, nog sneller dan bij TV.  Als 5 minuten te kort is omhet 
gehele verhaal te vertellen kun jet wellicht in zelfstandige onderdelen opknippen.

2. Spelen met het ritme van het programma is een manier om de aandacht vast te 
houden. Na uitleg van een moeilijk principe is het verstandig dit te laten volgen door 
minder inspannende beelden, zodat kijkers de voorgaande informatie kunnen 
verwerken. 

3. De video is gediend bij een heldere structuur , bijvoorbeeld opgebouwd uit een 
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inleiding, een uitleg en een conclusie, of variaties op dat thema. De kijker krijgt zo een 
idee over het verloop van het programma en kan een verwachting hebben over de 
verdere tijdsduur. 

4. Nieuwsgierigheid is een pré voor een boeiend verhaal. Dit wordt vaak opgewekt door 
mensen aan het woord te laten komen waarmee de kijker zich kan identificeren en zich 
betrokken voelt: 'Zou ik het zelfde gedaan hebben? Wie vertelt mij dit?' 

Storyboard

Een “storyboard” is een handig hulpmiddel voor het maken van een filmpje. Je geeft per scène 
of shot weer hoe het er uit moet komen te zien. Dit maakt het een stuk makkelijker als je 
daadwerkelijk op locatie staat te filmen. Je ziet in een oogopslag wat je ook al weer in 
gedachte had voor die bepaalde scène, waar je de camera moet neerzetten en waar de 
personen moeten staan. Ook kan je zo duidelijk aan mensen die jouw helpen (cameraman, 
interviewer en geïnterviewde, eventueel acteurs, mensen van het decor) uitleggen wat je in 
gedachte hebt. 
Ook als je later gaat monteren is het handig als je jouw oorspronkelijke storyboard er nog bij 
hebt. Het is dan makkelijker om je shots uit te kiezen.

Hoe maak je een storyboard?
Voor elke shot of scène maak je een kleine tekening. Je hoeft helemaal niet goed te kunnen 
tekenen, als jezelf maar begrijpt wat je bedoelt. Bij elk plaatje geef je een korte omschrijving 
doen wat voor camerashot het is en hoe lang het moet duren. Je omschrijft kort wat er 
gebeurt en eventueel wat personen doen of zeggen. Verder kun je aangeven welke andere 
audio, bijvoorbeeld muziek, er bij hoort. Het is ook soms handig dat je aangeeft wat voor 
overgang tussen de verschillende shots(plaatjes) je in gedachte hebt, zodat je bij het 
monteren sneller kunt werken. 

Het Storyboard

3



Soorten camerashots

• Het Grote Totaal (GR.TOT) 
• Het Totaal (TOT) 
• Het Half Totaal (1/2 TOT) 
• Een Ruim Medium Shot (RUIM MED of RMS) 
• Het Medium Shot (MED of MS) 
• Het Close Medium Shot (CL. MED) 
• De Ruime Close-up (RCU) 
• Close-up (CU) 
• De Grote Close-up (GR. CU) 
• Het Detail

Script

Een script is een gedetailleerde, geschreven versie van je scenario. Dit is vooral handig als je 
met acteurs en vooraf vastgelegde dialogen werkt. Je beschrijft dan per scene de locatie, de 
dialogen, acties, camerastandpunten en overgangen.

Een hulpmiddel om een script te schijven vind je bijvoorbeeld op 

www.scriptbuddy.com

Shotlist
Nadat je een script of storyboard hebt gemaakt kan het handig zijn om een shotlist samen te 
stellen. Dit is een lijst met alle scènes achter elkaar. Bij elke scène noteer je op welke locatie 
het is en welke personen erin voorkomen. Vervolgens kan je heel gemakkelijk alle bij elkaar 
passende shots uitzoeken en beginnen te filmen. Op de lijst kan je nog meer handige 
informatie bijhouden. Bijvoorbeeld een omschrijving van de scène, maar ook op welke 
bladzijde van je script de scène staat. Hoeveel shots en takes je van een bepaalde scène hebt 
gemaakt, welke shots goed waren en welke slecht en een tijdcode van je videocamera 
waarmee je een shot terug kunt vinden.

3 Interviews
Een belangrijk onderdeel van het maken van een video verslag is vaak het interview. Het 
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houden van een goed interview vraagt voorbereiding en enige ervaring.

Tips voor de voorbereiding

 Zorg dat je weet wie je tegenover je hebt: naam, functie en relatie tot je onderwerp.

 Bedenk waarom je deze persoon wilt interviewen en wat je eigenlijk wilt weten.

 Maak een lijst met vragen en structureer ze in een logische volgorde, met een duidelijk 
begin en einde.

 Bedenk welke vragen je gesprekspartner wel of niet kan (of wil) beantwoorden.

 Maak een schatting van hoeveel tijd elke vraag en antwoord kost en bedenk wat je 
prioriteiten zijn: wat is belangrijk en wat niet.

 Bedenk wat je ter introductie (over jezelf, de geïnterviewde en de reden van het 
interview) en ter afsluiting (bedanken, het vervolg) wilt zeggen.

Tips voor tijdens het interview

 Zorg voor een ontspannen atmosfeer. Een kort gesprek vooraf helpt vaak;
 Stel je vragen niet vooraf. Dat doet af aan de spontaniteit van het antwoord;
 Organiseer je gedachten en introduceer je vragen, maak duidelijk waarom je een vraag 

stelt.
 Vraag niet meer dan een vraag per keer.
 Beperk je vragen tot het gekozen onderwerp. Laat je niet afleiden door andere 

interessante onderwerpen.
 Stel geen vragen waar het antwoord al in zit.
 Gebruik open vragen om de ander de gelegenheid te geven uit te vertellen.
 Gebruik gesloten vragen (ja/nee) om iets te checken.
 Gebruik stiltes na een antwoord.
 Gebruik samenvattingen om te checken of je het begrepen hebt.
 Laat zien dat je geïnteresseerd bent in de persoon en het antwoord.
 Let op non-verbale boodschappen.
 Luister naar het antwoord en gebruik het voor volgende vragen, maar ga niet in 

discussie. 
 Als je met meer mensen aan een interview deelneemt: maak de rollen duidelijk.

4 Enkele nuttige internet links

Nederlandstalig

Overzicht van videoclubs
http://home.planet.nl/~bro01142/frame314052.html 

Uw eerste film, inleiding tot de videotaal
http://www.fransvaneeckhout.be/bijleren/beeld_uweerstefilm.htm 

Videohobby
http://homepage.mac.com/video_holiday/Videohobby/ 
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Handleiding voor het maken van digitale vertellingen
http://www.kleineverhalen.hu.nl/tutorials/default.htm 

Video Forum
http://videooplocatie.yourbb.nl/ 

Videomontage forum
http://www.videomontageforum.nl/ 

Engelstalig

5 Steps to Great Video Production
http://www.videomaker.com/article/9313/ 

The complete eejit's guide to film making
http://www.exposure.co.uk/eejit/ 

Movie making manual- screen play format
http://en.wikibooks.org/wiki/Movie_Making_Manual-Screenplay_Format 

Free online screenplay writing software
http://www.scriptbuddy.com/ 

Fourdocs: website over en met korte documentaires.
http://www.channel4.com/fourdocs 

Fourdocs guide to documentary making (3 korte videos)
1 Get thinking http://www.youtube.com/watch?v=WeMHTRhxtZE 
2 Get shooting http://www.youtube.com/watch?v=dWUQd6_VGrQ 
3 Get editing http://www.youtube.com/watch?v=V4gChzlN9T8 
 
Forums
http://www.videomaker.com/community/ 
http://www.videoforums.co.uk/ 
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