Vloggen
  doe je zo!

Vloggen doe je zo

Wat is vloggen?

Inhoud

Voorbereiding

Vlog (een afkorting voor video weblog) is de
benaming van een dagboek (Engels: log) op
internet, waarbij het grootste deel van het
dagboek bestaat uit videobeelden. De vlog is
een variant op het blog (afkorting voor weblog), waarbij de inhoud voornamelijk tekst is.

Maak een pakkende vlog van minimaal een
minuut en maximaal drie minuten. Bedenk
voordat je gaat filmen wat de inhoud van jouw
vlog wordt: wat heeft de kijker aan jouw vlog?
Wat is het doel van jouw vlog?

Bereid eerst goed voor wat je wilt gaan
vertellen. Wat laat je zien en waarom? Houd
hierbij de volgende vertelstructuur aan:
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Met een vlog gaan mensen met een camera
op stap, vervolgens filmen ze alles wat
interessant is en geven daar commentaar
op. Hierdoor kan je makkelijk kennis of
enthousiamse over een onderwerp delen.
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Introduceer je film
Wie ben je? Waar gaan we naar kijken?
Ga los
Neem de kijker mee en laat zien wat je
aan het doen/maken bent. Wat vind je
er het meest interessant aan? Drama
werkt heel goed: wat zijn de obstakels?
En humor werkt goed. Wat ging mis?
Waar zijn geleerde lessen?
Rond af
Vat de video kort samen. Zo komt je aan
bij de slotboodschap: waarom heb je ons
dit alles laten zien?
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Camera
Film nooit in rechtopstaand kader.
Houd voor verstaanbaar geluid de
camera (telefoon is prima) dicht bij
jezelf of geïnterviewde.
Beweging kan aan jouw video de
nodige dynamiek toevoegen. Neem
de kijker met je mee en loop terwijl je
vertelt. Of draai rond, wanneer je iets
wilt laten zien. Houd de camera wel
stil en stevig vast, zodat het beeldmateriaal van goede kwaliteit blijft.
En kijk ín de cameralens. Als je
naar jezelf kijkt, kijk je namelijk
langs de camera. En dus niet direct
naar de kijker.

Spannend
beeld

Lichaamstaal
Communicatie bestaat uit voor het
grootste deel uit non-verbale communicatie. Het begint ermee dat je
je bewust bent van je eigen lichaamstaal en gezichtsexpressie. Lach,
maak plezier, wees niet té serieus.
Ga ervan uit dat de kijker graag je
verhaal volgt (anders keken ze niet)
en benader ze dus als een vriend.
Zorg altijd dat je er goed uitziet.
Dat geeft zelfvertrouwen.

Wil je een extraatje aan je
vlog meegeven? Zorg dan
voor een spannend beeld.
Wissel steeds van shot en
film vanuit verschillende
standpunten.

Licht
Goede beelden beginnen bij
goed licht. Kunstmatig licht
is altijd minder mooi dan
daglicht. Probeer je video’s
dus overdag op te nemen.

Bekijk vanuit welke hoek je
het beste kunt filmen. Het
licht moet op je gezicht vallen,
zodat je goed zichtbaar bent en
er geen gekke schaduwen ontstaan. Probeer ook dit een paar
keer uit met wat testfilmpjes.
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Titel

Nummer je vlogs

Eventueel nog nodig

Zorg voor een goede pakkende titel die
uitnodigd om door te klikken. Maak eventueel
gebruik van keywords (veel gebruikte woorden
of woordcombinaties die mensen invoeren in
een zoekmachine om iets op te zoeken).

Ben je van plan om meerdere vlogs te
maken? Dan is het wellicht handig om je
vlogs te nummeren. Dit zorgt voor structuur
en overzicht. Zeker als je bijvoorbeeld ook aan
het einde van het ene vlog vertelt wat je in een
volgend vlog gaat behandelen.

• Selfiestick
• Clip-on microfoon
• Clip-on selfielamp

Geluid

Interviewtechniek

Hoewel je een video maakt moet
je de kwaliteit van het geluid niet
onderschatten. Zorg ervoor dat je
goed verstaanbaar spreekt en dat
er niet teveel omgevingsgeluid is.

Stel open vragen en vermijd vragen,
welke beantwoord kunnen worden
met simpelweg ja of nee. Zorg dat
de geïnterviewde ziijn/haar antwoord
toelicht en vraag door.
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Montage

Audio

• Nadat je alle beelden hebt gefilmd moet dit materiaal ge-edit
worden. Dit betekent dat je alle goede stukjes beeldmateriaal in
de juiste volgorde achter elkaar zet. Hier bepaal je dus het verhaalverloop: de opening, het midden en de afsluiting. Je hoeft
dus niet tijdens de opnames alles al in één keer goed of in de
juiste volgorde te filmen.

Kies een prettig deuntje waardoor de kijker
makkelijk in jouw verhaal komt. De combinatie
van beeld en geluid trekt de aandacht. Let er
wel op dat je rechtenvrije muziek gebruikt.
Je kunt via Audio Library op Youtube geschikte,
rechtenvrije muziek vinden om onder jouw
vlog te zetten.

• Fijne muziek werkt heel prettig als smeermiddel. Het maakt zo
een geheel van je film. Zet de muziek wel zacht, zodat de teksten
wel verstaanbaar blijven.
• Het werkt goed om beelden van een onderwerp te laten zien als de
voice-over erover vertelt.
• Houd je vlog altijd zo kort mogelijk en snijd alles weg wat ook
maar enigszins overbodig is. Je zult zien dat de video hier inhoudelijk uiteindelijk veel beter van wordt.
• Het is heel normaal om een aantal montages te proberen voordat
je het beste eindresultaat hebt.
• Werk je op een MacBook? Dan kun je gebruikmaken van het
standaardprogramma iMovie. Het montageprogramma van
Windows heet Movie Maker.

Loop na afloop van de beeldmontage altijd nog
even de geluidsmix na. Zorg dat de vertelstem
altijd duidelijk bovenop ligt en niet gestoord
wordt door muziek of beeldgeluid.
Verstaanbaarheid is essentieel.
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Montage in iMovie

Clips monteren

Werk je op een Mac? Dan kun je gebruikmaken
van het standaardprogramma iMovie:

Als je meer dan één clip in montage hebt
staan, verschijnt er tussen de twee video’s
een overgangsicoontje. Hiermee kun je de
overgang van het ene shot naar het andere
shot aanpassen.
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Ga in iMovie naar het tabblad Projecten.
Tik op het plusje om een nieuw project te
starten. (1920x1080)
Kies de video’s die je wilt gebruiken. Tik ze
(het liefst in de gewenste volgorde) aan.
De filmpjes worden in de gekozen volgorde
geplaatst.
Sleep de video’s naar de tijdlijn onderin.

Bewerken
Wil je in het beeld de kleur/witbalans/contrast/
snelheid aanpassen? Selecteer dan een
fragment uit de tijdlijn en kies rechtsbovenin
1 van de bewerkopties.

Als je tikt op een clip in de montage om het te
selecteren, verschijnen er bovendien een gele
markering om het shot. Hiermee kun je de
clip inkorten.
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Vlog exporteren
vanuit iMovie
Ben je klaar met monteren?
Exporteer jouw video door de volgende stappen te volgen:
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Klik op de knop ‘Deel’ rechtsbovenin de
knoppenbalk en klik vervolgens op ‘Bestand’.
Typ een titel en omschrijving en laat verder de
standaardinstellingen in het dialoogvenster staan.
Klik op ‘volgende’.
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Navigeer naar de locatie waarop je het bestand
wilt bewaren en klik op ‘Bewaar’.
Rechts van de knoppenbalk verschijnt een voortgangsindicator. Klik op de voortgangsindicator om meer
informatie weer te geven. De indicator verdwijnt
wanneer de bewerking is voltooid.
De vlog wordt bewaard als MP4-bestand.
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Montage in
Movie Maker
Werk je met Windows? Dan kun je gebruikmaken
van het standaardprogramma Movie Maker:

1
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Clips monteren
Als je clips wilt inkorten kun je gebruik
maken van ‘Splitsen’. Speel de clip af
en zet hem op pauze op het moment
waar je wilt knippen, klik vervolgens
in het lint ‘Bewerken’ op ‘Splitsen’.

Bekijk hier een uitgebreidere uitleg
over monteren in Movie Maker:
https://www.youtube.com/
watch?v=vHORX6KGe9k

Ga in Movie Maker naar het linkertabblad (Bestand)
en klik op ‘Importeren vanaf apparaat’. Klik op
‘OK’. De bestanden worden dan geïmporteerd via
het programma Photo Gallery.

Vlog exporteren
vanuit Movie Maker

Klik op Start > Video of foto toevoegen en selecteer
de beelden die je wilt toevoegen en klik op ‘Openen’.

Klaar om de video te exporteren?
Volg de volgende stappen:
Klik op ‘Film opslaan’ > ‘Computer’.
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Kies MP4.
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Bewerken
Wil je in het beeld de kleur/witbalans/contrast/snelheid
aanpassen? Selecteer dan een fragment uit de tijdlijn
en klik op het tabblad ‘Visuele effecten’. Houd de
muiscursor (zonder te klikken) boven een effect
en bekijk het resultaat in de videoplayer.
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Tip voor gevordende!
Wil je muziek onder je vlog?
Kijk dan op pagina 9!

Het filmpje wordt standaard opgeslagen
in de map ‘Video’s’.
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Tip voor gevorderde: gebruik
YouTube Creator Studio
2 3

Wil je muziek of geluidseffecten onder je vlog? Een optie is om bij
YouTube op de desktop te kijken. Je vindt in de YouTube Creator
Studio allerlei rechtenvrije muziek en geluidseffecten. Deze kun
je allemaal vrij downloaden en gebruiken onder je vlog. Om van
YouTube Creator Studio gebruik te maken, ben je niet verplicht
om jouw vlog op YouTube te uploaden.

1

Open YouTube op je computer.

2

Klik op het gebruikersicoontje rechtsboven.

3

Kies ‘Creator Studio’.

4

Tik linksonder op ‘Maken’.

5

Kies uit ‘Gratis muziek’ of ‘Geluidseffecten’.

6

Selecteer op Genre, Stemming, Instrument of meer.

7

Download het gewenste nummer.

5
6
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Muziek toevoegen in iMovie
Heb je het gewenste nummer gevonden op de desktop?
Voeg dan de muziek toe aan een video:

Muziek toevoegen
in Movie Maker
Heb je het gewenste nummer gevonden op de desktop?
Voeg dan de muziek toe aan een video:

1

Voeg het nummer in iTunes toe aan je muziekbibliotheek.

2

Open het iMovie-project dat je wilt bewerken.

1

Klik bovenin op ‘Media inporteren’

3

Tik op ‘Audio’.

2

Kies ‘Muziek’ en kies het gewenste nummer

4

Sleep het gewenste nummer naar de tijdlijn onderin.

3

Klik op ‘Importeer’

5

Het volume van het nummer kan rechtsbovenin worden aangepast.
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Publiceren
Nu je Vlog klaar is kun je 'm de wereld in slingeren.
Denk nog even goed na waar en op welke manier je dat
doet. Heb je toestemming van iedereen die duidelijk in
beeld komt? Is de inhoud geschikt om met de hele
wereld te delen? Of is het alleen geschikt voor binnen
jouw school of voor alle scholen van Aloysius?
Neem bij twijfel (en ondersteuning) contact op met de
communicatiemedewerker van je sector of school.

Tip!
Maak je vlog helemaal af met een officiële intro
en outro van je school. Deze kun je opvragen
via de communicatiemedewerker van jou
sector.
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Vlog voorbeelden

Charlotte Hoeboer – Leerkracht op het SBO in Hoorn.
https://www.youtube.com/channel/UCCL0eScRNHTt9FnsvyJKB8g/videos

Meester Yasin – Leraar op het VMBO in Amsterdam.
https://www.youtube.com/user/yasin1983/videos

Don Zuiderman – Docent ICT en Onderwijs aan de Pabo in Utrecht.
https://www.youtube.com/user/donzuidermanHU

De Videomakers – Filmen met je smartphone zonder extra accessoires.
https://www.youtube.com/watch?v=5wy5MTmp6Bw

