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Handleiding 



Inleiding 

Deze opdracht is ontworpen om kinderen/leerlingen zelfstandig mee aan de slag te 

kunnen zetten. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet af en toe een beetje hulp kunnen 

gebruiken. Daarom in deze handleiding een aantal aanwijzingen die kunnen helpen bij de 

uitvoering van de verschillende stappen. 


Algemeen 

- De algemene instructie die aan de opdracht vooraf gaat, bevat een aantal waardevolle 

aanbevelingen en bronnen. 


- Het creativiteit curriculum van Apple: ‘Iedereen is creatief’ kan goede ondersteuning 

bieden bij het uitvoeren van de verschillende stappen. Deze verzameling ebooks is te 

vinden in de Apple boeken app. Zorg dat de boeken op het device zijn gedownload, 

zodat deze snel geraadpleegd kunnen worden 


- Bij het ‘Iedereen is Creatief’ curriculum hoort ook een docentenhandleiding. Deze 

bevat nog meer aanwijzingen. 


- Apple producten zitten vol handigheidjes en oplossingen die het werken op Mac, 

iPhone en iPad nog makkelijker of productiever maken. Speciaal doorvoor hebben 

we een serie korte instructievideo’s gemaakt, die ook bij deze opdracht zeer 

bruikbaar zijn. Sla de link op in je favorieten, zodat je deze snel kan bezoeken indien 

gewenst.


- De opdracht kan op verschillende wijzes worden uitgevoerd. 


- Zelfstandig of samen met school of klas.


- Exact volgens de stappen uit de opdracht, of geheel naar eigen inzicht. 


- Bij de opdracht hoort ook een werkboek. In dit werkboek kunnen de verschillende 

stappen worden vastgelegd. Zodoende ontstaat er naast de video ook een naslagwerk 

dat het ontstaan van de video vastlegt. 
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Stap 1 - Ontwikkel een script 

De bedoeling van de eerste stap is dat goed wordt nagedacht over het verhaal dat in 

beeld gebracht moet worden. 


Het maken én houden van overzicht kan hierin van grote waarde zijn. Een presentatie app 

als Keynote kan hierin voorzien. In boek ‘Iedereen is creatief - Video' staat vanaf bladzijde 

36 een stappenplan dat hierbij kan helpen. 


Een andere mogelijkheid voor het maken van een goed script kan met de ‘Trailer’ optie in 

iMovie. Kies na het openen van iMovie voor een nieuw project en vervolgens voor de 

optie ‘trailer’. Na de keuze van een geschikte template opent de bewerkingsmodus 

waarna alle variabelen naar wens kunnen worden gewijzigd.


Stap 2 - Verfilm het script 

Het verfilmen van het script is ongetwijfeld een van de leukste dingen om te doen. Om dit 

onderdeel op een hoger niveau te brengen verwijzen we graag naar het hoofdstuk 

‘stomme films’ uit het boek ‘Iedereen is creatief - Video'. Hier wordt namelijk ingegaan 

hoe je een goed shot moet ‘kaderen’ en is er aandacht voor ‘de regel van derden’ en het 

gebruik van het raster in de camera app. 


Stap 3 - Creëer sfeer met geluid 

Voor het opnemen van geluid en het maken van muziek is het boek ‘Iedereen is creatief - 

Muziek’ in zijn geheel aan te bevelen. Maar in het bijzonder hoofdstuk 5: ‘Teksten 

schrijven en opnemen’. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe te werken met de 

Audiorecorder binnen garageband. Deze is uiteraard te vervangen door dictafoon app. 


En daar waar het gaat over het schrijven van songteksten, kan je dit natuurlijk ook lezen 

als Voice-over teksten. 


Een goed hulpmiddel bij het inspreken van voice-over teksten is een autocue. Pages 

heeft een autocue functie. Check hiervoor onze instructievideo. 


Behalve het opnemen van stemgeluid, zijn er natuurlijk tal van attributen in die geluid 

kunnen maken. Die geluiden kunnen daarmee voor een extra dimensie zorgen of een 

specifieke gebeurtenis extra accentueren. 


Voor het creëren van sfeer kan kan muziek een enorme toegevoegde waarde zijn. Hierbij 

is het uiteraard wel belangrijk te denken aan de rechthebbende van die muziek. Zelf 

muziek maken kan daarom een goede optie zijn. Ook hierin kan Garageband voorzien. Zo 

is het met de optie ‘Live-loops’ mogelijk om op een eenvoudige wijze je eigen nummer te 
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https://books.apple.com/nl/book/iedereen-is-creatief-videos/id1454698949
https://books.apple.com/nl/book/iedereen-is-creatief-videos/id1454698949
https://books.apple.com/nl/book/iedereen-is-creatief-muziek/id1454698717
https://books.apple.com/nl/book/iedereen-is-creatief-muziek/id1454698717


creëren. Meer hierover in het boek ‘Iedereen is creatief - Muziek’ - Hoofdstuk 1 Live 

Loops.


Stap 4 - Maak een YouTube thumbnail 

Het maken van goede foto’s klinkt makkelijker dan het is. 


Hoofdstuk 1 en 2 van het boek ‘Iedereen is creatief - Foto’s’ is een goed startpunt om te 

leren over fotografen. Hoofdstuk 1 gaat over het maken van foto’s van alledaagse 

objecten Hoofdstuk 2 gaat over portret fotografie. 


Tip: zet bij het maken van foto’s eerst het ‘raster’ aan. 


Instellingen > Camera > Raster


Hiermee is het makkelijker een goede compositie te maken.


Stap 5 - Monteer je video 

Het monteren van een goede film is de stap die de meeste vaardigheden vraagt. 


Zoals in de instructie vermeld, adviseren wij het gebruik van Clips. Een uitgebreid 

stappenplan voor het gebruik van Clips is te vinden in het boek ‘Iedereen is creatief - 

Video' vanaf bladzijde 2. Hier wordt gewerkt met het live opnemen van video. In plaats 

daarvan is het gebruik van bestaande videos en foto’s vanuit de filmrol van de foto’s app 

ook mogelijk. Voor een basisinstructie Clips check onze instructievideo. 


Uiteraard is het gebruik van andere videobewerking software ook mogelijk. Een goed 

alternatief is iMovie. Voor een basisinstructie iMovie check onze instructievideo. 


Stap 6 en 7 - Upload het resultaat, deel en win prijzen  

Controleer voordat de video wordt geüpload of aan alle voorwaarden van de opdracht is 

voldaan. Controleer ook of iedereen die zichtbaar in beeld komt toestemming heeft 

verleend voor het gebruik van de beelden. 


Post je video op social media met de juiste hashtags, of mail een link van je video naar 

timecapture@amac.nl
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Kans op prijzen 

Jouw school (groep of klas) maakt kan op een Amac Onderwijs Giftcard. De nummers 1, 

2 en 3 winnen respectievelijk een giftcard van € 1000, € 700 en € 350. Deze giftcards zijn 

te gebruiken voor Apple producten en (educatieve) accessoires.


Beoordeling


Alle filmpjes die op social media worden gedeeld met de juiste hashtags worden 

beoordeeld door Amac Onderwijs. 


Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen. Over de uitslag kan niet worden 

gecorrespondeerd. 


Ontwikkeling in onderwĳs  

amac.nl/onderwĳs


