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Zelf aan de slag met video 
Een aantal tips om zelf op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met het opnemen 
van korte video’s tijdens de corona crisis. 

Tips en mogelijkheden 

1. Zorg voor een goed en duidelijk geluid. 

Natuurlijk kan iedereen zijn of haar geluid zelf harder zetten maar dit zorgt vaak voor veel 
“ruis” op de achtergrond, wat onprettig is, zeker bij het dragen van oortjes of een 
koptelefoon. 
 
Test dit dus eerst een paar keer voordat je “echt” begint met opnemen. 

2. Bepaal je start en eindpunt 

Probeer aan het begin en einde eerst even kort de opname te laten draaien zodat je 
voldoende ruimte hebt om later eventueel te knippen. 
 
Loop bijvoorbeeld niet direct weg om de opname stop te zetten maar wacht 4-5 seconden. 

3. Vertellen tijdens de video 

Tip: voor een natuurlijke uitstraling is het soms aan te raden een persoon aan de andere 
kant van de camera te zetten die je aankijkt tijdens het vertellen. 
 
Let wel op dat deze zich op camerahoogte bevind. 
 
Tip: Praat op een natuurlijke manier, het is niet noodzakelijk extra langzaam of gearticuleerd 
te praten, dit kan juist als storend worden ervaren. 

4. Maak het visueel 

Kun je beeld ofwel een slide laten zien bij je verhaal? Denk aan een beeld in beeld principe 
waarbij het hoofdbeeld kleiner onderin het scherm getoond wordt. 

4. Benut de beschrijvingen 

Onder een video kun je vaak wat tekst kwijt, bijvoorbeeld bij Youtube. Gebruik deze ruimte 
voor een goede omschrijving van je video en eventuele aanvullende gegevens zoals linkjes. 
 
Tip: Noem geen contact gegevens of telefoonnummer in je video maar geef aan dat het 
onder de video zal staan. 

5. Begin en eindscherm 

Geef je video een professionele uitstraling met een begin en eindscherm met daarin 
bijvoorbeeld het logo, de contactgegevens en de titel van de video. Zo is de video 
herkenbaar en breed in te zetten op bijvoorbeeld social media. 


