
 
 
 
 
 
 
 

 

 

open training 

Van folder naar film  
 
Communiceert uw organisatie nog steeds via brochures, folders en geschreven instructies? 
Jammer. Veel bedrijven geven hun klanten inmiddels informatie via films. Misschien heeft de tablet 
ook bij u uw kookboek al van het aanrecht verdrongen? Film is effectiever dan tekst. Logisch, want op 
beeld kunt u: 

 snel laten zien wat u bedoelt; 

 zonder moeilijke taal uitleggen hoe iets moet. 
 
Bovendien is film tegenwoordig overal en op ieder moment te bekijken.Tijd dus om afscheid te nemen 
van brochures en handleidingen. Tijd om te gaan filmen! Hoe dat moet? Wij leren het u tijdens deze 
training. 

 
Programma training Van folder naar film  
 
U leert … 
…  hoe u een script voor een film schrijft 
 Aan welke eisen moet een script voldoen? 
 Hoe maakt u scènes, bepaalt u de setting en scènewisselingen? 
 Hoe maakt u een storyboard? 

 

… aan welke eisen een (instructie)film moet voldoen 
 Welke genres zijn voor welk doel geschikt? 
 Welke eisen stelt u aan lengte en beeldkwaliteit? 
 Wat werkt wel en wat werkt niet voor de kijker? 

 

… hoe u een film opneemt 
 Welke camerastandpunten kiest u? 
 Hoe gaat u om met voice-over en geluid? 
 Hoe maakt u de film af?  

 
 

Resultaat van de training Van folder naar film  
 
Na afloop van deze training ... 
… weet u wat de voordelen van een film zijn; 
… weet u hoe u een script maakt; 
... heeft u geoefend met het maken van een film. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
... verantwoordelijk is voor de communicatie; 
... af wil van lappen tekst in folders en op websites; 
... informatie snel en makkelijk online wil delen. 
 

Didactiek  
 
Iedere seconde op maat 
U leert het beste door zelf aan de slag te gaan. Daarom gaat u deze dag aan de slag met het maken 
van een script en het opnemen van een film. Zo ontdekt u razendsnel wat wel en wat niet werkt bij 
het vertalen van uw folder naar een film. 
  
Wij nemen hierbij uw eigen materiaal als uitgangspunt. Zo heeft u aan het einde van de dag een 
product waarop u trots kunt zijn! 
 
 
 
Praktische informatie Van folder naar film  
Duur:  1 dag, van 9.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 395,- (0% btw) 
Inclusief:  lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen 
Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 
Data:   actuele data vindt u op onze site 

 
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!  
 

 


