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Omschrijving 
 

Opdracht CGP ter vervanging van Catharinaschool 

Voor Sint Aloysius in Geel heb ik materiaal uitgewerkt om zowel een instructie als 
een oefenmoment aan te bieden via afstandsonderwijs. Het onderwerp hiervoor 
is: Videobewerking. Ik heb het programma Movavi gekozen. Leerlingen zijn hier 
ongeveer 2u mee bezig. Mijn doelgroep is het 1ste jaar, gemeenschappelijk 
leerplan ICT.  
  

Voor de les videobewerking heb ik gezorgd voor verschillende materialen. Ik heb 

enerzijds een Word-document opgesteld met alle stappen en onderdelen van 

Movavi. Daarnaast heb ik schermopnamen gemaakt van alle stappen die de 

leerlingen moeten volgen en vervullen.  

Lesgeven vanop afstand is niet evident en gemakkelijk voor leraren maar ook 
voor de leerlingen is dat heel ingewikkeld. Ze kunnen geen vragen stellen of de 
leraren even tot bij zich roepen. Ook zijn er heel veel leerlingen die de uitleg 
liever horen in plaats van lezen. Ik dacht hierbij ook eventueel aan leerlingen 
met dyslexie. Dus ik heb een online les op afstand voorbereid en ingespeeld op 
differentiatie. Leerlingen kunnen zowel de video’s met uitleg bekijken als het 
stappenplan lezen. 
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Leerplandoelstelling 
 
1ste jaar gemeenschappelijk leerplan ICT 
D/2019/13.758/026 
 

LPD 3 De leerlingen creëren inzichtelijk en efficiënt, online en offline, digitaal 
inhouden. 

- Invoeren en selecteren van structuurelementen tekst. 
- Invoeren en selecteren van objecten. 
- De basisopties van een tekstverwerker toepassen om teksten te creëren, 

aan te passen en op te maken met aandacht voor leesbaarheid, 
uniformiteit en een consequente vormgeving. 

- Presentatiesoftware gebruiken voor het maken van een eenvoudige 
presentatie die beantwoordt aan de vastgelegde vuistregels en afspraken. 

- Eenvoudige aanpassingen uitvoeren aan afbeeldingen, foto’s of video’s. 

 

Beeld- en videobewerking: 

➢ Zowel online als offline toepassingen kunnen hiervoor gebruikt worden. 
➢ Je leert de leerlingen het begrip resolutie kennen, de bestandsgrootte van 

een afbeelding of foto aanpassen, een foto bijsnijden, de kleur van een 
foto aanpassen. 

➢ Je leert de leerlingen eenvoudige video’s opnemen en aanpassen en 
video’s maken van een reeks foto’s. 
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Lesopbouw 
Surf naar www.movavi.com  & volg het stappenplan of video’s 

 

Stap 1: Movavi downloaden 

➔ Zie stappenplan 

 

Stap 2: Afbeeldingen 

➔ Afbeeldingen vanuit TesTeach opslaan 

 

Stap 3: Voorbeeldfilmpje bekijken 

Stap 4: Schermopnames en/of stappenplan  

➔ Volg de schermopnames om hetzelfde voorbeeldfilmpje te maken 

 

Stap 5: Zelfstandig aan de slag!  

➔ Opdracht  

o Criteria bekijken 

➔ Vanuit het internet afbeeldingen afhalen 

o Opslaan bureaublad onder map  

o Stappenplan/ schermopname 

 

 

 

Online met Tes Teach 
https://www.tes.com/lessons/U3BXE3mXy-0e9w/  

 

Ik heb gekozen voor de tool Tes-Teach. Ik heb al het materiaal 

en de uitleg hierin verwerkt. Leerlingen kunnen de qr-code 

scannen en beginnen. Alles dat ze nodig hebben zit in deze 

online les van Tes-teach 

 

 

  

http://www.movavi.com/
https://www.tes.com/lessons/U3BXE3mXy-0e9w/
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Opdracht  

Opdracht: (op het einde maken nadat je alles doorgenomen hebt) 

Maak een filmpje waarin je jezelf gaat voorstellen.  

Je bepaalt zelf hoe je dat doet, welke afbeeldingen of materiaal je gaat gebruiken. 

• Je gebruikt minstens 8 afbeeldingen. 
Bijvoorbeeld: 

o Foto van jezelf 

o School  

o Hobby / sport 

o Droom job 

o Lievelingsfilm en/of muziek 

o Lievelingsdier en/of huisdier 

o ... 

• Zorg voor verschillende titels en teksten. 

• Je video duurt minstens 1 minuut.  

• Gebruik minstens 4 overgangen.  

• En minstens 3 filters op je afbeeldingen.  

• Zorg voor een bijpassend muziekje en eventueel korte fragmenten tussen in je 
afbeeldingen.  

• Voeg 2 verschillende achtergronden toe.  

• Sla je video op als mp4 bestand.  

 

Veel succes!  
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Materiaal 

1. Movavi downloaden 

a. Stappenplan Word document 

 

2. Materiaal voor het voorbeeldfilmpje  

a. Afbeeldingen 

 

3. Voorbeeldfilmpje 

a. MP4 bestand 

 

4. Aan de slag!  

a. Stappenplan Word-document  

b. Schermopname met uitleg 

i. Video 1, 1.2 en 1.3: afbeeldingen en tekst toevoegen 

ii. Video 2: afbeeldingen bewerken (bijsnijden) 

iii. Video 3: achtergrond & muziek toevoegen 

iv. Video 4: filters & overgangen toepassen 

v. Video 5: opslaan als & exporteren  

 

5. Opdracht  

a. Opdracht  

b. Afbeeldingen vanuit het internet opslaan  

i. Stappenplan Word document 

ii. Schermopname met uitleg  

o Video  
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Stappenplan Movavi 
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1. Surf naar www.movavi.com  

2. Klik vervolgens op ‘Gratis downloaden’ 

 

 

3. Als het is gelukt zie je links onderaan op je scherm het volgende: 

a. Klik op het pijltje die omhoog wijst en kies voor openen 

 

 

TIP vastmaken aan tabblad 

  

http://www.movavi.com/
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4. Op je scherm krijg je dit te zien 

a. Vink aan zodat je akkoord gaat met de voorwaarden  

b. En druk nu op installeren 

 

 

5. Als je de instructies goed hebt gevolgd krijg je het volgende scherm te zien.  

a. Even wachten tot dat het 100% voltooid is. 
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6. Aan de slag!  

 

 

7. Druk op start en je ziet het volgende scherm: 
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8. Check even als je het volgende materiaal hebt: 

a. Op je bureaublad in de map ‘videobewerking’ 

i. 1 video van vliegende vogels 

ii. 1 video van de zon 

iii. 6 afbeeldingen (uit smartschool) 

 

9. Kies voor ‘DIAVOORSTELLINGWIZARD’ 

 

a. Wij zullen bestanden toevoegen om een video te maken 

b. Klik op bestanden toevoegen en selecteer het materiaal die je nodig hebt! 

i. Zie puntje 8 !! 
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❖ Je kan afbeeldingen vanuit het internet afhalen om zo een eigen filmpje te maken.  

 
Je surft naar het 
internet en gaat 
zoeken naar de 
gewenste 
afbeeldingen.  
 
Je klikt op de 
afbeeldingen die je 
wil gebruiken.  
  

 
Daarna ga je op de 
afbeelding staan 
en klik op je 
rechtermuisknop.  
 
Kies voor de optie 
opslaan als: 
 

 
 
Nu kan je kiezen 
voor de juiste 
locatie (map) 
waarin je je 
afbeelding zal 
opslaan!  
 
Je klikt op opslaan! 
 

 
 

 

  

Afbeelding opslaan als … 
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Uw eigen film maken en delen met vrienden – ze raken vast onder de indruk! 

1. Je opent Movavi en krijgt dit scherm te zien. Je kiest voor ‘Diavoorstellingswizard’  

 

2. Mediabestanden toevoegen aan het programma 

Klik op de knop Bestanden toevoegen, zoek de gewenste foto-, video- en audiobestanden op 

uw PC, en klik op Openen. 
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Bewerkingen 

 

 

 

 
Importeren → extra materiaal toevoegen 
 

 
 
 
 
 
Mediabak → overzicht 
van materiaal 
 

 
 
 
 
 
 
Geluiden → kleine 
geluiden voor je video. 
 
 
Let op !! GEEN MUZIEK  
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Muziek → verschillende 
soorten muziek voor je 
filmpje. 

 
 
 
 
 
 
 
Stock video → kort 
fragment om ergens 
tussen in je filmpje te 
plaatsen. 

 
 
 
 
 
 
Achtergronden → een 
achtergrond voor je 
filmpje.  
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3. Artistieke effecten toepassen op video's en foto's 

Klik op de knop Filters om naar de effectengalerij te gaan, met meer dan 160 professionele video-

effecten en filters. Klik op het pictogram van het effect dat u wilt proberen om een voorbeeldweergave 

te zien van uw videoclip of afbeelding met het effect.  

 

Om het effect toe te passen op je filmpje sleep je het naar het doelfragment op de tijdlijn. 

 

4. Fragmenten met vloeiende overgangen samenvoegen 

Klik op de knop Overgangen om de lijst van beschikbare overgangen weer te geven. Voor een 

voorbeeldweergave van de vervagingen klikt u op de pictogrammen van de overgangen die u wilt zien.  

 

Kies de overgang, sleep die naar de tijdlijn en plaats hem tussen de twee clips of foto's 

waartussen je de overgang wilt. 
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5. Titels en teksten toevoegen 

Klik op de knop Titels om de lijst van beschikbare titels en tekst weer te geven. Voor een 

voorbeeldweergave van de tekst of titels te zien klik je op de pictogrammen van de gewenste titel of 

tekst die je wil zien.  

 

Kies de titel of tekst, sleep die naar de tijdlijn en plaats hem vooraan/achteraan op je tijdlijn 

of tussen de twee clips of foto's waartussen je de titel/tekst wilt. 

 

6. Stickers toevoegen 

Klik op de knop stickers om de lijst van beschikbare stickers weer te geven. Voor een 

voorbeeldweergave van de sticker te zien klik je op de pictogrammen die je wil zien.  

 

Kies de sticker, sleep die naar de tijdlijn en plaats hem vooraan/achteraan op je tijdlijn of 

tussen de twee clips of foto's waartussen je de sticker wilt. 
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7. Alle gereedschap 

Bij de knop alle gereedschap kan je verschillende opmaken geven aan je afbeelding. Bijvoorbeeld 

kleuraanpassing, bijsnijden of roteren van je afbeeldingen, animatie, zomen of zelf slow-motion effect 

geven aan je afbeeldingen of videoclip.  

 

 

8. Filmproject opslaan 

Vergeet niet om het filmproject waarmee je werkt op te slaan. Je hebt het project misschien later weer 

nodig als je iets in je video wilt wijzigen of hem gewoon wilt opslaan in een ander formaat.  

- Kies Project opslaan als in het Bestand menu. Specificeer de map waar u het projectbestand 

wilt opslaan en voer de bestandsnaam in, en klik daarna op Opslaan. 
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9. Afgewerkte video exporteren 

Is je filmpje klaar? Het enige wat je moet doen is hem opslaan in het meest gepaste formaat.  

- Klik op de knop Exporteren en kies de gewenste exportoptie.  

 

 

- Kies de gepaste voorinstelling voor je formaat of apparaat in het nieuwe venster en klik op 

Starten om video op te slaan voor weergave op uw PC of mobiele apparaat.  

 

 

Nadat de conversie voltooid is, opent de map met de afgewerkte video automatisch. Je kan je video 

nu weergeven op elke mediaspeler.  

 

 

 

 


