
 

 
 

 

Experience 
 

Movie Stop Motion 
 

 
 

  



 

 

 

De Techniek van Lego! 
 
Bekijk het filmpje:  
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bouwsteentjes/#q=reis%20 

 

 
 
Bedenk jouw script voor jouw stop motion 
 
Een stop motion film zijn losse beeldjes achter elkaar.  
Die worden snel afgespeeld.  
Dit is leuk om naar te kijken, vooral wanneer er iets grappigs gebeurd,  
iets wat niemand verwacht!  
 
Bedenk daarom eerst jouw humoristische script. 
 
Een script is een overzicht van alle onderdelen die bij een film horen. 
Denk hierbij aan geluid, beeld (video en foto), handelingen en gesprekken. 
 
Voor één script werken vaak meerdere mensen samen, zoals producenten, regisseurs en acteurs. 
 
Focus op het omschrijven van beelden. Film en tv zijn namelijk visuele media! 
 
Onderwerp van de film:  …………………………………………………………………………………………………… 
 
Figuren die je gaat gebruiken:  
 

- Hoofdfiguur:  …………………………………………………………………………………………………… 
 

- Bijfiguren:  …………………………………………………………………………………………………… 
     

- Overige items:   …………………………………………………………………………………………………… 
 
Omschrijf kort wat er gebeurd in de film. Wat is de grap?! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bouwsteentjes/#q=reis%20


 

 

Hoe je een Stop-Motion filmpje maakt: 
 
Bekijk deze presentatie om te leren hoe je een Stop-Motion filmpje maakt 
Gemaakt door 4e jaars Media Vormgeving & ICT leerling Joshua Janssen! 

 
https://my.visme.co/view/g7gvgpvx-pmx2vm73og9j2qvz#s1  
 
De stappen uit de presentatie worden hier nogmaals uitgelegd: 
 

- Ga naar de Stop Motion app: 
 
 

- Maak in deze app steeds losse foto’s. Verplaats steeds de figuren van je verhaal kleine 
stukjes. Zorg dat je handen niet op de foto staan. 

- Als je klaar bent met de foto’s ga je naar Exporteer Film. 
 

- Je gaat nu de groene achtergrond vervangen voor een achtergrond die hoort bij jouw 
verhaal! 

- Ga naar de Do Ink Greenscreen app:  
 
 
 

- Druk op het plusje rechts boven. En Dan op Create a New Project  
- In je scherm zie je 3 rijen met plusjes aan de rechterkant.  
- Klik op het bovenste plusje 
- Klik op: open the document picker 
- Open de Stop Motion video die je hebt gemaakt. 
- Kies nu het plusje er onder 
- Kies nu een foto of afbeelding die bij jouw verhaal past! 
- (Staat hier niks bij, dan is het mogelijk om zelf een afbeelding op internet te zoeken en deze 

op te slaan op de i pad!) 
 
- Check of je Stop Motion video is geworden zoals je wilt! 

https://my.visme.co/view/g7gvgpvx-pmx2vm73og9j2qvz#s1

