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Script schrijven voor video, zo doe je dat

De beroemde filmregisseur, Alfred Hitchcock, zei ooit:

“Om een geweldige film te maken, heb je drie dingen nodig: het script, 

het script, het script.”

Hitchcock wist als geen ander dat elke film zo goed is als zijn 

fundament: het script. En dat geldt niet alleen voor Hollywood-

blockbusters.

Het eerste wat je wilt doen voordat je een video maakt, is nadenken 

over het script. Ook al is hij nog zo kort en noteer je slechts een paar 

bulletpoints. En hoewel een script schrijven soms een hele klus lijkt, valt 

het in de praktijk vaak reuze mee. Je hebt alleen een goed beginpunt 

nodig.

Met een videoscript werk je zelfverzekerder, duidelijker en effectiever. Of 

je nu een interview, tutorial of animatievideo maakt. 

Met een goed script maakt je het verschil. Ontdek daarom eenvoudig 

en snel hoe je een succesvol script schrijft. Ik heb er zin in, jij ook? Laten 

we snel van start gaan!
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Op jouw succes,

Niels de Groot
Pro Motion Film
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Wat je vooraf moet weten
 over scripts schrijven

Bedenk je vooraf wat je gaat filmen, dan maak je sneller en effectiever 

video’s. En er zijn meer voordelen. 

Scripts schrijven is doeltreffend. Je weet beter wat je wilt bereiken, hoe 

je dit filmt en waarmee je de kijker verleidt. Maar wat is een script of een 

draaiboek eigenlijk? 

In een filmscript staat letterlijk beschreven wat een acteur zegt, doet, 

staat en beweegt. Voor grote producties is zo’n gedetailleerd draaiboek 

cruciaal, want het zorgt voor consistentie. Productiemaatschappijen 

nemen filmscènes in willekeurig volgorde op, en scènes moeten 

naadloos op elkaar aansluiten. 

 Grappig weetje. Op YouTube vind je verschillende video’s van 

‘fouten’ in bekende films. Zo zie je Romeinse strijders met een horloge 

om, en hoofdpersonen die in dezelfde scène opeens andere kleding 

dragen. Oeps, even niet goed opgelet. 
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Script onmisbaar voor alle video’s
Een script is niet alleen onmisbaar voor grote producties. Ook voor 

kleinere video’s is zo’n draaiboek erg handig. Bijvoorbeeld als je een 

documentaire of langere bedrijfsfilm aan een opdrachtgever wilt 

verkopen.

In het videoscript omschrijf je op hoofdlijnen welk verhaal je wilt 

vertellen. Onderdelen van zo’n script zijn: 

• Gesproken woord en dialogen

• Beeldtaal, zoals locaties, kleuren en vormen

• Muziek en audio-effecten 

• Opbouw van scènes 

• Belichting en locatie van de scènes

Met andere woorden: je voegt alle elementen samen in het script. Zo 

weet je voor je gaat opnemen precies wat je moet doen. 

Voorbeeld van een script
Je kunt een script zo groot maken als je zelf wilt. Dit is een 

voorbeeldscript van de Universiteit Groningen. Het is een script voor 

een eenvoudige instructievideo, en het dwingt de invuller na te denken 

over tekst, te maken opnames en grafische elementen. 
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 Opdracht 1. Bedenk een eenvoudig script

De effectiefste video’s zijn vaak heel eenvoudig. Een voorbeeld hiervan 

is de ‘3-shots-video’ en hij werkt zo: 

1. Film de inleiding en stel de kijker een vraag. 

2. Vertel je verhaal (main content). 

3. Beantwoord de vraag en sluit de video af. 

Door te beginnen met een vraag, creëer je een open loop. De kijker wil 

het antwoord horen. Zo houd je de spanning automatisch vast. 

 Doen. Bedenk zelf het script voor een eenvoudige 3-shots-video. 
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Waarom een script belangrijk is
Werken met een script heeft veel voordelen. Zo weet je beter wat je wilt 

zeggen, en hoe je dat het beste doet. En er zijn meer redenen om altijd 

een script te gebruiken. 

Het doel van een script is het hoofdconcept van je video zo goed 

mogelijk vastleggen. Wat is je boodschap en wat wil je dat de kijker 

denkt, doet of voelt? Als je dat weet, kun je beter bepalen welke scènes 

je wilt opnemen.

Het schrijven van een script geeft je ook een beter idee van de richting 

van de video. Wie wil je bijvoorbeeld in de video laten zien? Wat is hun 

rol? En wil je werken met echte mensen, acteurs of liever een voice-

over? 

Nadelen van werken zonder script
Werk je zonder script, dan verliest je video aan kracht. Bovendien:

• Wordt je video veel langer

• Mist je video een goede opbouw en spanningsboog

• Verwatert je kernboodschap

• Kost monteren veel meer tijd

• Doen minder kijkers wat jij wilt dat ze doen

Consumenten zijn tegenwoordig verwend. Ze hoeven hun telefoon maar 

te pakken om een filmpje te kijken of bestelling te plaatsen. Bovendien 

is het (online) aanbod overweldigend. Kom je niet direct ter zake, dan 
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haken kijkers af en klikken ze op een andere video. Kom daarom zo snel 

mogelijk ter zake en bied alleen relevante info. 

 Opdracht 2. Ontdek goede en slechte video’s

Je wilt goede video’s maken, maar wat is dat eigenlijk, een goede 

video? Een manier om daarachter te komen, is bepalen wat je niét goed 

vindt. Doe daarom dit. 

1. Ga naar YouTube. 

2. Zoek naar video’s over jouw branche, of vlogs zoals jij ze wilt   

 maken.

3. Bekijk van minstens 5 video’s de eerste 2 minuten. 

4. Noteer wat je wel of niet goed vindt in de video’s 

5. Vat je bevindingen samen en plak ze in een inspiratiedocument,  

 bijvoorbeeld in Google Docs. Hier kun je altijd op terugvallen. 

Door kritisch te kijken naar video’s van concurrenten krijgen je 

toekomstige video’s steeds meer vorm. 

 


