
Voordat je gaat filmen:  

• Download het programma https://obsproject.com/ op je computer. 
• Check een voorbeeldfilm, gemaakt door Barthel 

https://www.youtube.com/watch?v=UGeMVXfxF-s 
• Kies een plek waarbij je met je gezicht naar het raam toe zit. 

Of een andere plek met voldoende licht van voren 
• Film jezelf recht van voren  

Het meest eenvoudig via de camera + speaker in je laptop 
• Maak losse opnames. Monteer de film uiteindelijk met MovieMaker of Adobe 

Premiere, in overleg met je teamleider.  
• Film bij elke opname 2 seconde extra aan het begin en aan het einde. 

Dat maakt het voor mij mogelijk om te knippen in de film 
• Wissel af met beelden van jezelf en beelden van het scherm/ of jouw handeling 

buiten het scherm. Maak zoveel mogelijk close ups (opnames dichtbij) 
• Film je ook je handelingen op een tafel? Maak dan zoveel mogelijk de opnames van 

bovenaf. 
 

Maak een kleine testopname met beeld en geluid. Mail deze naar jouw teamleider. 

 
Filmen 

1. Intro: vertel wie je bent en wat je in de film gaat doen.  
(striptekenen, 3d printen, game maken met cospaces etc.)  

2. Werkplek: vertel waar je zit, je werkplaats/atelier. Is dat een ongewone plek ivm 
corona (bijv. je slaapkamer) vertel dan waarom je daar zit. 

3. Wat heb je nodig: laat in een snelle opsomming zien welke materialen je nodig hebt. 
4. Maak een lange take van jouw actie. 

Niet met al te veel tekst, dat knip ik er waarschijnlijk uit ;) 
5. Eindig met een verwijzing naar een BplusC activiteit, bijvoorbeeld  

Wil je nog een keer oefenen met….Kom na deze quarantaine periode eens langs bij 
de Vrije werkplaats in het i-Lab, elke vrijdag van 14:30-17:30 uur. 
Bij twijfel over tekst, afstemmen met je teamleider. 

Verstuur de film via Wetransfer naar jouw teamleider. 
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OBS studio  
Met dit eenvoudige filmprogramma kun je eenvoudig de camera afwisselen tussen 
schermopname en een opname van jou. Hier is een kort fiilmpje over hoe het programma 
werkt https://www.youtube.com/watch?v=YmgxGMHyw34 
Of volg de korte instructie hieronder 

 

Venster CONTROLES (rechtsonderin) 

 Check eventueel via instellingen de kwaliteit van het geluid en de video 
Hier kun je ook aangeven in welke map de de opanmes opgeslagen moeten worden. 
Automatisch doet hij dat in de algemene map VIDEOS op je pc. 

 Via ‘opname starten’ (of spatiebalk) begin en stop je met opnemen 

 

Venster BRONNEN 

Voeg hier je input van camera en geluid toe met + en - 

 Audioinvoer opname: voor het opnemen van alleen je stem via de mic van je laptop 
 Beeldschermcapture: voor het maken van een schermopname 
 Video opname-apparaat: om een opname te maken via je ingebouwde laptopcam + 

standaard mic. Hier kun je ook VIDEO INSTELLEN en het licht/donker, scherpte, etc 
aanpassen. 

Externe apparatuur kun je ook uitsluiten. Dit heeft de voorkeur bij audio omdat de kwaliteit 
dan vaak beter is (als je eigen mic hebt) 
En bij beeld is het mooi om close ups te nemen van eventuele handelingen op een tafel. 
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