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Checklist kortfilm
Ga stap voor stap te werk om je kortfilm te maken. Roep hulp in van oudere broer of zus bij vra-
gen. Extra tips vind je op www.jefmakers.be. 

Stap 1 Verhaal

Stap 2 Storyboard

Stap 3 Filmen

Stap 4 Monteren

Het allerbelangrijkste voor een film is een goed idee! 
Schrijf je verhaal in enkele zinnen. Meestal is het opgebouwd in 3 delen:

Begin: Over wie gaat het? Waar speelt de film zich af? 
Midden: Wat gebeurt er? Ai! Er is een probleem!
Einde: Hoe loopt het af? Het probleem is opgelost.

Een boek vertelt een verhaal in hoofdstukken en zinnen. Een film in scènes en 
shots (= één ononderbroken filmopname). Meerdere shots samen vormen één 
scène. Maak eerst een strip van je filmshots met tekeningen of foto’s.

Enkele tips:
• Denk goed na waar je de camera zal plaatsen. Hoog/laag? Ver/dicht?
• Verschillende beeldkaders:
Totaal: Je ziet de acteurs en hun omgeving helemaal in beeld
Medium: Je ziet duidelijk de bovenste helft van de acteur en wat hij/zij doet
Close-up: Je ziet enkel het gezicht van de acteur (en wat hij/zij voelt)
• Probeer zoveel mogelijk je beelden te laten spreken (en niet je acteurs).
• Download een leeg storyboard om in te vullen.

Nu ga je aan de slag met je camera en acteurs. Actie!

Enkele tips:
• Kies een goede plek om te filmen met voldoende licht. Ruim alle rommel op die
je in beeld ziet.
• Maak een mooi beeldkader met je camera, tablet of telefoon. Hou je tablet of
telefoon horizontaal, anders krijg je zwarte balken aan de zijkant van je beeld.
• Gebruik een statief of andere trucjes. Hou je telefoon zo stil mogelijk.
• Let op het licht. Vermijd tegenlicht. Film met je rug naar het raam of naar de
zon, zodat alles goed zichtbaar is.
• Vergeet het geluid niet. Wacht tot het stil is. Film met de camera dichtbij de
persoon wanneer die spreekt.
• Controleer je opnames. Mislukt? Film het gewoon nog een keer. Take 2!

Neem je storyboard erbij en begin je film te knippen en plakken.

Enkele tips:
• Op www.jefmakers.be vind je allerlei montage apps en programma’s.
• Kies de beste opnames en zet de shots in volgorde van je verhaal.
• Korte stukjes film snel achter elkaar, dat maakt het spannend!
• Wissel verschillende camerastandpunten/shots af.
• Hou het kort!

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/jeugdfilm.be/s3_adapter/downloads/jef%20storyboard%20horizontaal%20rv.pdf


Stap 5 Geluid & 
        generiek

Stap 6 Delen

Tijd om je film af te werken!

Enkele tips:
• Maak zelf muziek of ga op zoek naar rechtenvrije muziek.
• Neem extra geluiden op om de acties in je film te benadrukken.
• Je kan een verteller gebruiken in je film. Kijk naar de film wanneer je zijn stem 
opneemt zodat hij/zij op het juiste tempo spreekt.
• Kies een titel en zet die voor je film.
• Bedank op het einde van je film alle mensen die je hielpen in de aftiteling.

Een film heeft publiek nodig! Maak een cinema in je woonkamer en nodig vrien-
den uit. Deel je film op youtube of vimeo. Of zend je film in voor de JEF makers 
selectie en misschien wordt je film wel in een echte cinema vertoond!

Is je film klaar? Stuur deze in voor de JEF makers selectie!
Alle info op www.jefmakers.be


