
MASTERCLASS
FILMEN MET JE 
SMARTPHONE

Maak eenvoudig, voordelig en snel de 

mooiste video’s met je telefoon 
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Inleiding

Je kunt een vuistdik boek schrijven over het maken van video’s. Dat 

voelt alleen een beetje gek, want filmen draait om beeld. Daarom is 

deze masterclass zo praktisch en doelgericht mogelijk. 

De cursus bestaat uit 2 delen. 

• Quick start: de basis voor professioneel filmen met je smartphone

• Advanced guide: extra inspiratie en oefeningen, om nog beter te 

worden 

Beide delen bestaan uit meerdere korte hoofdstukken met praktische 

tips, uitleg en opdrachten. Voer deze opdrachten écht uit! Want je leert 

het meeste door veel te filmen en fouten te maken. Dan weet je de vol-

gende keer hoe het beter kan. 

Na het lezen van de tips 

en het uitvoeren van de 

oefeningen staat niets je 

video-succes meer in de 

weg. Pak daarom nu je 

smartphone en bereid je 

voor op een 

enerverende reis!
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Waarom iedereen kan filmen met z’n telefoon

Beste lezer,

Dank je voor de aanschaf van de Masterclass filmen met je smartphone! 

Met de tips en inzichten maak je binnen de kortste keren de mooiste vi-

deo’s met je smartphone. Stiekem ben ik daar wel een beetje jaloers op. 

Want het kostte mij bloed, zweet en een heleboel tranen. 

In 2008 kocht ik als 20-jarige deze camcorder en begon ik zelf video’s te 

maken. Op dat moment was dat echt een prima camera. En ik kon zelfs 

opnemen in HD! 

                           

Voor de vintage-verzamelaar: De Panasonic SDR-H280. (zwemmen met 

dolfijnen niet inbegrepen)

Mijn eerste camera zou inmiddels niet misstaan in een museum. Zoo-

men lukte nauwelijks en de opnametijd was beperkt. Vergelijk dat eens 

met de smartphones van nu! 

Door te blijven filmen werd ik steeds beter en zag ik de techniek enorm 
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verbeteren. Camera’s werden kleiner, de mogelijkheden groter en ik - als 

ambitieuze cameraman - groeide met de dag. 

Tegenwoordig ben ik eigenaar van een succesvol videobedrijf. En help 

ik jaarlijks honderden bedrijven, ondernemers en studenten succesvoller 

te worden met video. Mijn camera is in de loop der jaren trouwens flink 

veranderd en juist, om het mezelf extra lastig te maken, steeds groter 

geworden… zie mijn huidige setup op de volgende pagina.                      

Het zou je trouwens 

verbazen hoeveel 

mensen denken dat dit 

een fotocamera is! 

Een grote camera geeft fantastisch beeld. Maar hij is peperduur, je tilt 

je een breuk en je hebt hem niet altijd op zak. Je telefoon wel en filmen 

met een smartphone is een stuk eenvoudiger. Bovendien is de opna-

mekwaliteit tegenwoordig uitstekend. 
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Ben jij ambitieus en wil je succesvolle video’s maken? Dan lees je in dit 

e-book hoe je dit doet met de smartphone. Het enige wat je nodig hebt 

is een goed idee, een recente telefoon en doorzettingsvermogen. 

Laten we daarom snel van start gaan. Dan verbaas jij straks de wereld én 

jezelf met de mooiste video’s. Gewoon gemaakt met je telefoon. 

En…. actie! 

Niels de Groot
Pro Motion Film
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Quick Start  

Hoe maak je video's?
Voor we de eerste opnames maken kijken we naar het grotere plaatje. 

Want hoe maak je eigenlijk succesvolle video’s met je smartphone? Dit 

zijn de stappen. 

1. Plan je video content 
Een strategie is een plan. Tactiek gebruik je om dat plan te laten slagen. 

Begin daarom altijd met een plan en doel. 

Wat wil je met je video’s bereiken? Dat kan van alles zijn. Zoals: 

• Meer bezoekers trekken naar je website.

• Je eigen of producten van anderen verkopen (affiliate marketing). 

• Je doelgroep informeren.

• Kijkers iets leren. 

• Reisvideo’s maken. 

• Je passie delen met gelijkgestemden. 

• Een fanbase opbouwen etc.

Wat je doel ook is, denk er vooraf over na. Dan heb je een stip op de 

horizon en verlies je geen kostbare tijd. 

Denk ook meteen na over je publiek. Welke mensen wil je bereiken, wat 

vinden zij leuke video’s en wil je daar rekening mee houden? Maak je 

zakelijk video’s, dan vallen de keuzes wellicht anders uit. 
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2. Kies de juiste omgeving
Denk vervolgens na over de plek waar je je video’s wilt maken. Doe 

je dit buiten of binnen? Binnen gaat sneller, maar buiten is doorgaans 

mooier. 

3. Pak je smartphone
Vroeger had je een dure camera nodig voor het maken van 

professionele video’s. Tegenwoordig zit die camera gewoon in je 

broekzak: je smartphone. Dure smartphones filmen meestal wel beter 

dan goedkope. Maar om te beginnen heb je aan je huidige telefoon 

genoeg. 

4. Gebruik goed geluid
Geluid is enorm belangrijk voor video. Op dit terrein schieten 

smartphones vaak tekort. Daarom is het verstandig een externe 

microfoon te kopen. Je hebt er al een voor een paar tientjes en het 

maakt een wereld van verschil. 

In de volgende hoofdstukken lees je veel meer over perfect geluid voor 

video’s.

5. Zorg voor het juiste licht
Net als geluid is licht cruciaal voor geslaagde video’s. Gelukkig is er 

altijd een gratis lichtbron binnen handbereik: daglicht. Hier heb je alleen 

weinig controle over. Met externe belichting kun je daar wat aan doen. 

Ook hier krijg je straks waardevolle tips voor. 
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6. Film steeds kleine stukjes
Je kunt proberen een lange video ineens op te nemen. Maar de kans 

is groot dat je fouten maakt of halverwege niet meer weet wat je wilt 

zeggen. Dit voorkom je als je steeds kleine stukjes opneemt. Je hoeft 

minder te onthouden en te knippen bij het monteren. 

7. Publiceer je video’s
Online video kijken kan tegenwoordig overal. En elk platform heeft zijn 

eigen dynamiek en aandachtspunten. Wel of geen geluid, ondertiteling, 

horizontaal of verticaal filmen enz. Ook daarover later meer. 

Video's maken makkelijker met een plan

Denk van tevoren goed na over je doelen, de mensen die je wilt 

bereiken en het soort video’s dat je wilt maken. Dan ga je recht op je 

doel af en boek je veel sneller succes. 

     Oefening 1. Visualiseer de toekomst

Wat wil je met je video’s bereiken? Over een maand, een jaar en vijf 

jaar? Zet de stopwatch op je telefoon op 5 minuten en zet zoveel 

mogelijk antwoorden op papier. Goed en fout telt niet in deze fase, dus 

noteer alles. 

Kijk na de 5 minuten naar je antwoorden. En formuleer een hoofddoel 

en maximaal 2 ondersteunende doelen. Daar ga je de komende tijd aan 

werken. 


