
 

 

Tips, tricks & vragen bij het maken van een (minder dan) 

twee-minuten-videofilmpje 

1. In twee minuten kun je veel vertellen, als je je verhaal maar goed opbouwt. Denk in termen 

van begin-midden-eind en maak van tevoren een klein script. 

2. In twee minuten kun je niet alles vertellen: hou het simpel en hou het bij één idee.  Maak 

keuzes. Heb je meer ideeën, maak dan meer filmpjes. 

3. Bedenk vooraf of je je film wil monteren (bijv. met Windows Movie Maker of Apple 

iMovie) of dat je bewust kiest voor één ononderbroken shot. In beide gevallen kun je vorm 

geven aan je film. Met beide vormen kun je een verhaal vertellen. 

4. Denk na over je shots en je kader. Je kunt ruim filmen of juist met close-ups. Je kunt 

werken met veel variatie tussen shots of juist niet. Het kan snel of juist heel langzaam worden 

gemonteerd.  En al die keuzes dragen bij aan hoe je film overkomt. 

5. Denk in beelden. Talking heads zijn vaak minder interessant. Actieve mensen zijn 

boeiender om naar te kijken (en te luisteren). Denk na over camerastandpunten: waar zet je je 

camera neer? 

6. Waarmee ga je opnemen?  Je mobieltje, een tablet of een camera? Met of zonder statief? 

Pas je opnamestrategie hierop aan. Met een mobiel zul je anders willen (en moeten) filmen 

dan met een camera. En alles heeft  z’n eigen kwaliteit. Buit dat uit. 

7. Wat doe je met geluid? Gebruik je muziek, gesproken woord in beeld of een voice over? 

Gebruik je een externe microfoon of gewoon de microfoon van de camera? De laatste heeft zo 

z’n beperkingen. Niet erg, als je er maar rekening mee houdt 

8. Is je filmpje af? Vraag jezelf dan af of het je boodschap overbrengt? Zit alles erin? En 

vooral: zit er niet teveel in? Kill your darlings. Ook al is het een heel mooi shot: als het niet 

bijdraagt aan je verhaal, dan moet het eruit. 

9. En het belangrijkste: heb plezier bij het maken. Dat komt altijd over in je film. 

 

 

 

 


