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Zo maak je een goede vlog! 

   

 

Waarmee kan ik vloggen? 

Vloggen is eigenlijk gewoon het opnemen van een filmpje. Je kan vloggen met je telefoon, tablet of computer, 

zolang er maar een camera en microfoon op zit en je genoeg ruimte hebt om de filmpjes op te slaan. Maak altijd 

eerst een testfilmpje om te kijken en luisteren of beeld en geluid goed worden opgenomen. 

 

Denk goed na 

Bedenk vooraf wat je wilt filmen en vertellen, zodat je tijdens het opnemen niets vergeet. Je mag tijdens het 

filmen laten zien waarover je vertelt of wat extra video opnemen ter illustratie van je verhaal. Houd je verhaal 

zo kort en bondig mogelijk. 

 

Goede opnamekwaliteit 

Open de app waarmee je de video gaat opnemen en open dan de functie voor video-opname. Ga naar 

instellingen. Kies bij opname-kwaliteit of resolutie voor FHD (Full HD), 1080P of 1920x1080. De instelling voor 

video-opnames staat meestal los van de instelling voor foto’s. Zet daarom je apparaat eerst in de opnamestand 

voor video en kies dan pas de instellingen. 

 

Liggend of staand? 

Film met je telefoon of tablet liggend en niet staand.  

 

Beeld 

Maak de lens schoon. Zoom het beeld helemaal uit (beeld zo groot mogelijk maken). Dan blijft het beeld 

scherper en komt het beeld minder schokkerig over als je de camera beweegt. Je kunt de camera ook 

neerzetten of beter nog: laat iemand anders hem vasthouden. Want samen een vlog maken is nog leuker. Zorg 

ervoor dat je gezicht helemaal in beeld is. Kijk bij voorkeur in de lens en niet naar jezelf op de telefoon. Je 

verhaal komt dan sterker over. 

 

Licht 

Licht is erg belangrijk voor een mooi en scherp beeld.  Zorg altijd voor genoeg licht en film niet in het donker. 

Buiten is het vaak licht genoeg. Zorg ervoor dat het licht van de zon op je gezicht valt. Zo is je gezicht goed te 

zien. Vermijd een felle achtergrond, vooral als je in de schaduw staat. Dat geldt ook als je binnen filmt. Zorg 

voor genoeg licht op je gezicht en ga niet met je rug naar een felle lichtbron zitten, zoals een raam. Zet 

eventueel een extra lamp op je gezicht. 

 

Geluid 

Zorg ervoor dat de microfoon aanstaat en dat er niets voor staat. Zet de microfoon op de sterkste stand. Kies 

een plek uit met zo min mogelijk omgevingsgeluid. Ga ook niet te ver van je camera af staan. Zet je telefoon of 

tablet op de vliegtuigstand. Dan word je niet gestoord door geluidjes van apps tijdens het opnemen van je vlog 

en gaat je batterij langer mee. 

 

Kleding 

Draag geen kleding met kleine streepjes of ruitjes. Dit geeft een raar effect, dat ook wel moiré wordt genoemd. 

Draag bij voorkeur ook geen wit of zwart shirt en zeker geen zonnebril.  
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Copyright 

Als je gebruikmaakt van achtergrondmuziek, houd er dan rekening mee dat daar rechten op kunnen zitten. Dat 

kan problemen geven als je je vlog op YouTube of Facebook wil plaatsen. Op bestaande beelden kunnen 

portretrechten rusten, dus kijk ook uit met het gebruik daarvan. 

 

Openbare ruimte 

Meestal worden vlogs opgenomen op openbare plekken. Die noemen ze ook wel de ‘openbare ruimte’. Het 

uitgangspunt is dat iemand die zich in de openbare ruimte bevindt, gefilmd mag worden. Maar niet alles mag en 

kan zo maar. Er zijn natuurlijk grenzen. En wanneer iemand veel nadeel ondervindt (of gaat ondervinden) dan 

kan diegene bezwaar maken. 

 

 

 


