
FILMTECHNIEKEN, VLOGGEN EN HOW TO VIDEO.  
 
Zonder montage heb je geen film. Elke film bestaat uit verschillende shots. In de montage 
plak je deze shots aan elkaar. Daarnaast kun je nog van alles toevoegen om je film om hem. 
Nog beter te maken.  
 
 
IMOVIE – DIT MOET JE WETEN 
 
Download de app Imovie. (Dit kan alleen als je op een Apple device werkt) 
 
NIEUW PROJECT AANMAKEN: 

- Open iMovie en maak een nieuw project aan door op het + te drukken, kies van voor 
Film. 

- Voor ipad/iphone: Selecteer de clips die je wilt gebruiken door erop te drukken. Er 
komt dan een V te staan.  En druk daarna op MAAK VIDEO. (dit zie je onderin staan.) 

- Voor laptop/pc: Importeer je video’s via de pijl linksboven.  
- Je clips komen nu achter elkaar op je tijdlijn te staan. Staat het niet in de goede 

volgorde dan kun je een clip verplaatsen door je vinger er op te houden en hem dan 
naar de goede plek te slepen.  

- Als op een clip drukt wordt het randje geel. Dit betekent dat je in deze clip iets kunt 
betwerken.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KNIPPEN EN PLAKKEN:  
- Tik de clip aan die je wilt knippen. Hij wordt dan geel.  
- Kies met de lijn die verticaal loopt waar je de clip wilt knippen. Druk dan op het 

schaartje en daarna op SPLITS. Je hebt nu de clip geknipt. Je kunt daarna een clip 
selecteren en rechtsonder in het prullenbakje doen.  

- Naast dat je kunt knippen kun je ook het begin en einde van de clip korter maken 
door met je vinger de clip naar binnen te slepen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVERGANGEN:  
- Heb je alles op de goede volgorde gezet en geknipt? Klik dan op je overgangen. (Het 

vierkantje tussen de clips). De overgang staat automatisch op een fade. Pas dit aan 
naar geen. Het kan zijn dat je dan nog een stukje van je clip moet aanpassen.  

 
 

 
 
 
 
AUDIO:  

- Je kunt je volume aanpassen door op het luidsprekertje te drukken. Wil je muziek 
onder je film en geen geluid van de film zelf dan zet je het volume in elke clip 
helemaal uit.  

- Door op het + rechtsboven te drukken en dan, rechtsonder op AUDIO kun je muziek 
toevoegen.  

- Je muziek begint wel altijd in het begin van je video. Wil je later de muziek horen dan 
knip je je audio los vanaf waar je het wil beginnen en zet je het volume uit bij het 
eerste stuk.  

- Je kunt een FADE erin zetten zodat je muziek zacht begint. Dit doe je door op het 
woordje FADE te drukken rechts naast de volumebalk.  

- VOICE OVER: Je kan nog een je stem opnemen die dan over je clip komt. Ga met de 
verticale lijn staan waar je wilt beginnen. Druk links boven de tijdlijn op het 
microfoontje. Als je op opnemen drukt telt hij af en vanaf 0 kun je je tekst oplezen.  

 



 
 

 



TEKST:  
- Door de clip te selecteren waar je tekst wil en op de T te drukken kun je tekst 

toevoegen. Je kunt kiezen uit verschillende lettertype.  
- Wil je liever dat je tekst onderaan de clip komt dan kun je op het woordje omlaag 

drukken.  
- Je kunt ook nog aanpassen hoe lang je tekst in beeld komt. Wil je bijvoorbeeld alleen 

in het begin van de clip tekst, dan knip je het eerste stukje van je clip los en zet je de 
tekst hierin.  

 
SNELHEID:  

- Wil je de clip sneller of langzamer maken, selecteer je de clip en druk je op het klokje. 
Denk er daarbij wel aan dat je audio dan ook sneller of langzamer gaat, en dat je dus 
je volume uitzet.  

 
FILTERS:  

- Je kan over je clips nog een filter leggen. Dit doe je door op de drie bolletjes te 
drukken.  

 
 
Soms is de interface een beetje anders op andere apparaten. Je kunt altijd op het ? drukken. 
Dan zie je waar wat voor is.  
 
Heel veel succes en plezier met monteren!  


