
VLOGTIPS VAN TEUN PETERS 

Vloggers kiezen vaak voor een thema. 
Wil jij ook een YouTube kanaal beginnen? Kies 1 thema. Vervolgens
kun je over jouw thema heel veel vlogs maken! Bijvoorbeeld:

HELP:
"Hoe maak je een aardbeientaart?"
"Hoe verzorg je je aardbeienplanten?"

HERO:
"De grootste aardbeientaart ter wereld!"
"Deze kweker heeft de lekkerste aardbeien van Nederland!"

HUB:
"De grootste aardbeienverzameling van Europa!"

VLOG-, INTERVIEW- EN CAMERATIPS

Ontdek jouw wereld!

vlog

tips

Over welk thema kunjij veel vertellen? 

total

Als je emotie wilt laten zien.Komt het meeste voor.

close-upmedium

Als je het overzicht wilt laten zien.

laag midden hoog

Als je iets of iemand extra groot 
(indrukwekkend) wilt laten lijken.

Als je iets of iemand klein 
(of ongevaarlijk) wilt laten lijken

Komt het meeste voor.

Ga mee in het verhaal door “over de schouder" te filmen! 

Film horizontaal (en voorkom het "vertical video syndrome”)
Kijk in de lens (in plaats van naar het scherm)
Voorkom “low profile” (onderkinvlogs)
Vloggen kan soms best ongemakkelijk zijn. Stap over je schaamte heen! 

Vlogtips bij het filmen:

 

cameratips



Wil je meer met media maken? Doe dan eens mee aan ons eigen
journaal KIDSFLITS, het nieuwste onderdeel van het Prodas
Kinderpersbureau.
 
                             of neem eens een kijkje in de Prodas webshop 
                                                                                www.wilik.nl                     
 

Interviewen is iets heel anders dan een vlog! Wie is de hoofdpersoon in de video? Breng dat
goed in beeld. Ga je als interviewer(s) ook in beeld of naast de camera staan? Spreek dat
vooraf goed met elkaar af. Bij interviews staat de hoofdpersoon meestal iets uit het midden,
ook als die alleen in beeld is.

Een tweede camera (op statief) is handig als je shots af wilt wisselen, bijvoorbeeld omdat het
leuk is om ook de interviewer(s) in beeld te brengen.

Bereid je voor. Doe onderzoek en laat dat zien in je
vragen.
Wat wil je nou echt te weten komen? Schrijf dat vooraf
(kort) op. 
Bedenk vragen waar je niet alleen met ja of nee op
kunt antwoorden.
Luister goed naar het antwoord en durf door te vragen.
Blijf netjes en stel op een nette manier ook gerust eens
een kritische vraag.

INTERVIEWTIPS

Wil jij interviewen als een PRO? Deze tips helpen je
een handje: 

Hoe kom je tot goede vragen?

De batterij van de camera is opgeladen en de kaart is leeg. 
De camera staat stevig op een statief, de lensdop is er af,
de microfoon zit goed aangesloten.
We hebben gezorgd voor een passende en rustige
achtergrond. 
We hebben gezorgd voor een goede belichting. 
We hebben afgesproken of we u of je mogen zeggen.
De geïnterviewde staat iets uit het midden en weet dat die
kijkt naar de interviewer (en niet in de camera).
De geïnterviewde weet of die de vraag ook in het
antwoord moet herhalen (zodat de vragen er later ook
afgeknipt kunnen worden als dat beter uitkomt). 

 

VLOG-, INTERVIEW- EN CAMERATIPS

checklist
...en actie !!!

BEKIJK HIER EENS EEN VIDEO: 
Herken je de tips?  Wat ga JIJ
meenemen? 

Ontdek jouw wereld!


