
How to
make a 
video/vlog

5 tips en de 
benodigdheden waar 
je aan moet denken als 
je jezelf vereeuwigt op 
een video.

bereik meer

Voldoende licht
Zorg voor voldoende licht in de ruimte. Dat kan door 
daglicht, maar ook door lampen. Schijn het licht ook in 
je gezicht, zodat je duidelijk in beeld bent (let wel op dat 
je niet overbelicht bent). Zit je bij een raam? Zorg er dan 
voor dat je niet met je rug naar het licht zit. Dat maakt 
jou donker, en dat is niet prettig voor de kijker.

Zorg voor een neutrale achtergrond die niet te veel 
de aandacht afleidt. Zo kennen we allemaal de 
rondrennende kinderen die door het beeld denderen 
of een ruimte die niet is opgeruimd. Iets op de 
achtergrond werkt overigens beter dan een kaal wit vlak 
achter je. Diepte in je film is dik in orde! 

Zorg ervoor dat je niet té dicht op en niet te ver van 
je camera zit. Zorg er ook voor dat je niet te hoog zit 
en niet te laag. Of zelfs te schuin, dat mensen in je 
neus kijken…Je laptop kun je bijvoorbeeld op boeken 
plaatsen en je camera of mobiel op een statief. 
Gebruik je mobiel? Plaats ‘m dan horizontaal! 

Maak je gebruik van een microfoon? Maak je 
gebruik van oortjes met een microfoon? Nice, dat 
zorgt namelijk voor een mooi en helder geluid in je 
video! Zorg er wel voor dat ze werken. Test daarom 
het geluid voordat je je hele video opneemt. Zorg 
ervoor dat je in een stille omgeving zit met weinig 
omgevingsgeluid. 

Het is ok als je sommige stukjes opleest van je laptop 
of aantekeningen. Blijf er wel voor zorgen dat je in de 
camera kijkt. Je spreekt dan de kijker aan en maakt 
contact.
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Neutrale achtergrond2

Jouw positie in beeld3

Goede geluidskwaliteit4

Maak oog-lens contact5

Alles bij de hand?

• Device: Telefoon, laptop, tablet, camera
• Hulpmiddelen: Statief, stapel boeken, selfiestick
• Audio: microfoon, headset, oordopjes
• Omgeving: licht, geluid, geen afleiding
• Laatste check: Geluid, record, je verhaal, je positie in beeld

.....EN ACTIE!


