
PLAATS JEZELF IN EEN FOTO!
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Wat ga je doen?
Met het Greenscreen kun je jezelf in een ander beeld plaatsen. Je kunt 

foto’s en video’s samenvoegen. Dat doe je door twee beelden met elkaar 

samen te voegen. Uit een van de video’s haal je dan het groene scherm 

in het beeld weg. Ineens sta je dan in de woestijn, vlieg je door de lucht 

of dans je mee in een videoclip. In deze opdracht ga je leren hoe je 

het green screen moet gebruiken door middel van een stappenplan. 

Je gaat jezelf in een foto plaatsen die je zelf hebt uitgekozen. Je gaat 

interacteren met de figuren uit de foto, verzint een reactie op iets dat al 

gebeurt in de foto.

Je gaat ook meer leren over waarom een green screen eigenlijk groen 

is. Verder ga je leren wat camera standpunten zijn en hoe je ze kunt 

inzetten.

Hoe ga je dit doen?
Je gaat werken met een iPad, de app ‘Green screen Do Ink’ en met een 

stappenplan. Door het stappenplan te volgen kun je de opdracht zelf 

maken en afronden. Je kunt daarna zelf verder experimenteren met het 

maken van filmpjes of foto’s met het green screen.

Inhoud en volgorde van de les:
⋅ Wat is een green screen?

⋅ Camerastandpunten: verschillende perspectieven

⋅ Stappenplan: jezelf in een foto zetten

Benodigheden

⋅ D&P lokaal met green screen

⋅ Opgeladen iPad

⋅ Green Screen Do Ink App

 ⋅ Statief (optioneel)

⋅ Een idee

⋅ Een foto

⋅ Jijzelf als model

Leerdoelen

⋅ Green screen ontdekken

⋅ Camerastandpunten leren

⋅ Interacteren met en reageren 

 op een bestaand beeld 

⋅ Samenwerken in duo’s

PLAATS JEZELF IN EEN FOTO! 
KENNISMAKEN MET HET GREEN SCREEN
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De kleur groen
Misschien denk je als eerst wel: waarom is een green screen 

eigenlijk groen? Waarom niet roze? Of geel? Daar ga je nu 

meer over leren.

De kleur (chroma) groen komt als het goed is niet voor in 

het menselijk uiterlijk. Heel soms heeft iemand groene 

ogen, maar dat is niet chroma groen. Doordat dit zo is, kan 

een computer alle kleur groen uit een afbeelding of video 

verwijderen, zonder dat daardoor delen uit het menselijk 

uiterlijk worden verwijderd. Je geeft de computer de kleur 

groen die moet worden verwijderd en de computer doet 

de rest. Hij verwijdert de achtergrond. Alles wat groen is 

wordt transparant. Je moet natuurlijk geen groene kleding 

aantrekken of andere groene voorwerpen in je studio 

zetten. Die worden namelijk ook weggefilterd.

Soms wordt er een blauw scherm gebruikt. Een bluescreen 

dus. En eigenlijk zeg je dan hetzelfde tegen de computer: 

haal al het blauwe weg. Ook dan geldt: doe geen blauwe 

kleding aan, want ook dat wordt dan verwijderd door het 

programma.

Het groene scherm wordt vooral veel in de filmindustrie 

gebruikt. Veel films worden gemaakt met special effects 

die eerst op een green screen worden gefilmd. Wanneer 

de filmmakers gaan editen (dat betekend: de film in elkaar 

zetten) zetten ze dan de special effects achter of over het 

groene heen. Een mooi voorbeeldje zie je hiernaast uit de 

film: “Fantastic Beasts and where to find them” 

WAT IS EEN GREEN SCREEN?

Een computerprogramma of app zorgt 
ervoor dat alle groen transparant wordt. 

Daarmee wordt bedoelt: doorzichtig.
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CAMERASTANDPUNTEN

Camerastandpunt: wat is dat?
Wanneer je een foto of video bekijkt, kijk je vanuit een 

bepaald perspectief. De maker van de foto of de video 

kiest een standpunt. Dat is de plaats vanaf waar je een foto 

of video maakt. De foto of video is van veraf, dichtbij, van 

ondere of van boven gemaakt. Zo kun je keuzes maken in 

je standpunt om zo je beeld kracht bij zetten. Je gaat leren 

welke soorten camerastandpunten er vaak gebruikt worden 

en hoe je deze kunt inzetten om je beeld te versterken. 

Met je camerastandpunt kun je veel vertellen. Doordat je 

een keuze maakt in het soort standpunt, kun je je beeld 

kracht bij zetten. Stel dat je bijvoorbeeld iets of iemand 

heel groot en machtig wil laten lijken. Dan maak je gebruik 

van het kikvorsperspectief: je schiet je beeld laag bij de 

grond om je onderwerp groter te laten lijken.

Vijf soorten
Je gaat vijf soorten camerastandpunten leren. Kies er een 

uit om mee te werken in je foto. 

Normaal perspectief:

Dit is het meest voorkomende perspectief. Je ziet het op 

de afbeelding: het beeld wordt geschoten op een normale 

hoogte. Recht van voren, op ooghoogte.

Wanneer je de camera neerzet om een 
foto of video te maken, staat die vast 
op een bepaald punt. Vanuit dat punt, 

vanuit die hoek, schiet jij je beeld. Dit is 
het standpunt van je camera, oftel het 

camerastandpunt.

Vogelvluchtperspectief

Kikvorsperspectief

Normaal perspectief
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Vogelvluchtperspectief:

Met dit perspectief neem je een hoog standpunt

in. Het effect is dat je object kleiner lijkt. Op de afbeelding 

hiernaast zie je dat de camera hoger staat dan het 

poppetje. Het poppetje zal op de foto kleiner lijken dan 

in het echt. Dit werkt kleineren. Denk maar aan luchtfoto’s 

van een stad die op een miniatuurstadje lijken door het 

vogelvluchtperspectief.

Kikkerperspectief:

Met dit perspectief zet je de camera lager dan je noderwerp. 

Je ziet op de afbeelding hiernaast dat de camera lager staat 

dan het poppetje, het poppetje zal groter lijken dan in het 

echt. Dat lijkt machtig, groots en imposant.

Vogelvluchtperspectief

Kikvorsperspectief
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STAPPENPLAN
Plaats jezelf in een foto!
Nu je wat meer weet over een green screen en over camera-

standpunten ga je zelf aan de slag. Volg dit stappen-plan en 

zet jezelf in een foto! 

Zoek een foto
Kies uit het album “Greenscreen” in de fotogalerij van de iPad.
Deze achtergronden kun je gebruiken.  Wil je zelf een foto opzoeken?
Dat mag ook. Start dan de internetapp Safari. Zoek op Google naar
een afbeelding die je wil gebruiken. Sla de foto op in de fotogalerij door 
de foto aan te klikken en even vast te houden.

Fotogalerij

Do Ink app

Green Screen by Do Ink
⋅ Start de app Green Screen by Do Ink op de iPad.
⋅ Klik rechtsboven op het plusje, daarna op
 “Create a New Project” rechtsboven.

⋅ Nu heb je een nieuw project gemaakt en zie je 
 dit scherm. Je ziet onderin een tijdlijn met
 drie balken. Hierin ga jij je achtergrond en
daarna je eigen video of foto inzetten.

⋅ Als eerst de achtergrond. Klik op het plusje
 om media toe te voegen. 

#1

#2
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STAPPENPLAN
Je foto plaatsen
⋅ Je ziet nu een menutje verschijnen,
 rechts op het scherm. Klik op
 “Photos” om de door jouw gekozen
 foto op te zoeken in de fotogalerij.

⋅ Wanneer je een foto aanklikt, zie je
 dat hij al verschijnt in de tijdlijn.
 Klik op “Done” rechtsboven in de 
 hoek.

⋅ Voor een video geldt hetzelfde. Die  
 kun je ook uit je fotogalerij in de 
 app zetten.  Je kunt, als je deze 
 stappen afgerond hebt ook verder 
 met de “Props” die te vinden zijn in
 de app. Je kunt ook zelf een animatie
 maken of meerdere foto’s achter
 elkaar zetten.

De camera plaatsen
⋅ Doe hetzelfde met de camera. Klik 
 op het plusje van de middelse balk,
 boven de balk waar je foto in staat. 
  
 Als je dit gedaan hebt ziet je scherm 
 er als volgt uit, met een fotolijn 
 en een cameralijn.

#3

#4
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STAPPENPLAN

#5
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Capture & save
⋅ Richt de iPad op het greenscreen 
 en zorg ervoor dat je model ook  
 voor het green screen. Je ziet nu al  
het effect! Bovenin staat een knop 
 met “Capture image”. Dat betekend  
dat je een foto kunt maken door op   
de knop te drukken. Wanneer je 
 deze omzet naar video kun je ook  
een film opnemen als je zo ver bent.

⋅ Bedenk een reactie op de foto. Wat 
 is er al te zien? Reageer daarop 
 en maak een originele foto. Maak 
 gebruik van je kennis over camera-
 standpunten

⋅ Als je op de groene knop klikt, zie je   
 vanzelf een menu verschijnen met 
 “Your image is ready!”. Dat betekend 
 dat je foto klaar is. Klik op “Save” en 
 daarna op “Save Image”.

⋅ Open de fotogalerij om je gemaakte  
 foto terug te vinden!

Fotogalerij

DONE!
well


