
Shot waarmee voor de kijker duidelijk
gemaakt wordt waar we ons
bevinden. Is de locatie eenmaal ge-
established, dan kan je je permitteren
om verder te vertellen in meer
specifieke beelden.

GENRES

beeldkaders

Het kader dat de camera laat
zien aan de kijker. 

GROOT TOTAAL - TOTAAL -
TWO SHOT - MEDIUM SHOT -
HEAD AND SHOLDERS -
CLOSE-UP - EXTREME CLOSE
UP

Een genre is een verzameling
kenmerken van een film die
meestal alle vakgebieden omvat.

KOMEDIE - HORROR -
THRILLER/SUSPENSE - TRAGEDIE -
ROMANTIEK -ACTIE/MISDAAD -
KINDERFILM - OORLOG -
SCIENCEFICTION - RAMPEN - SPORT.

FILM!

ESTABLISHING SHOT

SCENARIO
Omschrijvingen: hoe de mensen
en de locaties er (ongeveer) uit
zien.
Handelingen: de gebeurtenissen
in beeld en geluid, wat de
personages doen.
Dialoog: de gesproken tekst van
de personages.

Frame Rate staat voor het aantal
beelden (frames) dat een projector in
één seconde op het doek projecteert.
24 beelden per seconde (fps) is op dit
moment wereldwijd de standaard. .

FRAME RATE

EEN OVERZICHT
VAN 
 BELANGRIJKE
ELEMENTEN OVER
FILM
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B-roll

Opnames die je maakt zonder
geluid, extra shots zoals cutaways.

Denkbeeldige lijn in de richting van de
beweging, in de richting van de
kijkrichting van personages, of tussen
personages.

PROTAGONIST

pov

Afkorting van point of view.
Opname vanuit de positie van
het personage die dankzij de
montage de suggestie wekt dat
je door de ogen van het
personage kijkt.

De hoofdpersoon van de film.
Tegenovergestelde van antagonist.

AS (BEWEGINGSAS,
DYNAMISCHE AS)

SHOT
Een shot of take is één
ononderbroken filmopname. Het is
alles dat wordt opgenomen tussen
het aan- en uitzetten van de camera.
Meerdere shots samen vormen een
scene. Meerdere scenes samen
vormen dan weer een sequentie.

Een film montage techniek waarbij het
beeld eerder start dan het geluid van
het shot. Met deze techniek creëert de
editor een overloop tussen twee
opnames.

L- CUT

Een film montage techniek waarbij het
geluid eerder start dan het beeld van het
shot. Met deze techniek creëert de editor
een overloop tussen twee opnames.

J-CUT

montage
Het samenstellen van de uiteindelijke
film of tv-aflevering uit de gekozen
opnamen.

ANTAGONIST

In de klassieke rolverdeling in
drama vind je de protagonist
(held) tegenover de antagonist
(boef).



(Dolly), shot waarin de camera
meerijdt met het gefilmde van links
naar rechts, vice versa, of van voor
naar achter, vice versa.

TILTING

SLOWMOTION

Een effect waarbij de indruk
gewekt wordt dat de beelden
vertraagd zijn.

Een verticale camerabeweging.

TRACKING SHOT

ZOOMEN

Het beeld dichterbij halen (inzoomen)
of verder van zich afbrengen
(uitzoomen).

Afgeronde eenheid binnen een film. Een
onderdeel die zich afspeelt binnen een
bepaalde tijdseenheid.

SCENE

Een gedetailleerd plan van de hele film, vaak
in de vorm van een stripverhaal. 
Het storyboard geeft inzicht in alle aspecten
van de film.

STORYBOARD

TWO SHOT
Een shot waarbij twee personages in
beeld zijn. Het shot isoleert hen.

TEASER/ TRAILER

Een kort filmpje
(vooraankondiging) om de
interesse van het publiek voor een
komende serie of film op te
wekken.
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HEAD AND SHOLDER

EXTREME CLOSE UP

GT

T

ST

MS

HS

CU

ECU

GROOT  TOTAAL

TOTAAL

TWO SHOT

MEDIUM SHOT

CLOSE UP

BEELDKADERS

Kies het juiste beeldkader bij het shot.



KIKKERPERSPECTIEF

VOGELPERSPECTIEF

NEUTRAAL PERSPEcTIEF

OVER THE SHOULDER

point of view

CAMERASTANDPUNTEN

Gebruik je bij:  
kracht, moed, hetlhaftig, reuzen, grootsheid.

Neutraliteit (Je voelt je dichterbij het object de persoon)
Zakelijk (Het beeld moet niet teveel afleiden, denk aan het
Journaal)
De omgeving is niet belangrijk en de voorgrond ook niet,
het belangrijkste is de persoon die in de wereld leeft.

Je gebruikt het vogelperspectief voor het
uitdrukken van:
Mooie landschappen, vrijheid, onschuld,
hulpeloosheid.

Een over the shoulder shot is een
opnameperspectief waarbij langs iemands
schouders een ander persoon of onderwerp in
beeld wordt gebracht.

Is een camera en montagetechniek waarbij het lijkt
alsof de kijker door de ogen kijkt van een
filmpersonage.
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Maak je film spannend door verschillende standpunten te gebruiken.

CAMERABEWEGINGEN

Met de Engelse term tilt (4) wordt het bewegen van een
camera van boven naar beneden (of andersom)
bedoeld.

De camera blijft hierbij in een vaste positie maar draait
omhoog en naar beneden, vergelijkbaar met de point of
view van iemand die omhoog of naar beneden kijkt.

Naast het tilt effect heb je ook een pan (3) effect, bij dit
effect beweegt de camera juist mee van links naar
rechts, of andersom.

1 2

3 4

Een tracking (1) shot is een cameratechniek waarbij er
met een steadicam of vanaf een rails naar een
personage toe wordt bewogen. Of het personage wordt
voor lange tijd gevolgd.

De gekleurde
kaders geven aan
waar het shot
begint en eindigt.
De pijlen geven de
richting aan van de
zoom. (2)

Pijlen naar binnen
betekent inzoomen.
Pijlen naar buiten is
uitzoomen. 

Gebruik camerabewegingen gevarieerd in je shots!

https://www.promotionfilm.nl/kennisbank/begrippen/wat-is-een-steadicam

