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Tot slot zetten we de laatste puntjes op de i, halen we de uh’s 
en bloopers uit de filmpjes en plaatsen we deze op de 
Microsoft Stream omgeving van Mondriaan.

Mooi! Bereid je wel eerst even voor om niet meer over straat 
te kunnen zonder herkend te worden! Plan vervolgens een 
afspraak in met Erik Woning of Pamela Bender van het 
Techniek Innovatie Huis. Tijdens deze eerste intake leggen we 
uit hoe we te werk gaan en maken de planning voor de 
opnames. 

Alle techniek regelen wij, de inhoudelijke expertise komt Alle techniek regelen wij, de inhoudelijke expertise komt 
natuurlijk van jou als docent. Samen denken we na over de 
beste manier om je video’s kort, interessant en duidelijk te 
houden. Van strakke ondersteunende PowerPoint, tot heldere 
tekst en voice over.

OK! IK WIL EEN FILMPJE OPNEMEN ... WAT NU?

IN DE STUDIO OF OP 
LOCATIE

De studio is een rustige plek om te 
filmen. Maar soms wil je iets laten 
zien op een specifieke locatie. Ook 
dat kan: we pakken de boel in en 

komen naar je toe!

VAN SCRIPT TOT 
STREAM

Een filmpje maken is makkelijk. Een Een filmpje maken is makkelijk. Een 
goed filmpje maken waar studenten 
iets van op steken is moeilijk. Hier 
helpen we je dan ook mee. Van het 
script tot de publicatie op MS Stream.

CAMERA, LIGHTS ... 
ACTION!

De Blended Learning Studio is uitge-
rust met een super scherpe camera, 
duurzame led-verlichting, kraakhel-
dere audio en een green screen waar 

de overkant jaloers op is!

Als docent zijnde is het tegenwoordig erg handig om te weten hoe je een eenvoudig instructiefilmpje kunt maken. 
Maar als je dat al eens gedaan hebt, dan weet je hoeveel werk het is om dit goed te doen. Er komt namelijk nog best 
veel bij kijken: van goed geluid tot een samenhangend verhaal met een duidelijk leerdoel. En behalve een goed script 
en de juiste visuele elementen is het ook belangrijk om na te denken over de manier waarop je digitale instructie en 
lessen gaat combineren met klassikaal onderwijs: blended learning noemen we dat. 

In onze nieuwe Blended Learning Studio zorgen wij voor de techniek en denken we daarnaast met je mee over het In onze nieuwe Blended Learning Studio zorgen wij voor de techniek en denken we daarnaast met je mee over het 
maken van de juiste mix tussen online en offline onderwijs!

SAMEN MAKEN WE DE JUISTE MIX TUSSEN ONLINE EN OFFLINE ONDERWIJS

van script tot stream

Blended Learning Studio


