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Wo 24 nov. a.s. Gastspreker Serge de Beer: Het maken van instructievideo’s

Op woensdag 24 november a.s. als gastspreker bij de Videoclub Borne: Serge de Beer met als
thema “Het maken van instructievideo’s (tutorials)”. Dankzij de opkomst van digitale video is
het voor iedereen mogelijk geworden zelf een instructievideo te maken. Waar vroeger nog
dure  en  complexe  apparatuur  nodig  was,  heb  je  nu  met  een  smartphone  een  complete
videostudio tot je beschikking.

Algemeen
Maar net zoals het beschikbaar hebben van Microsoft Word, je nog geen bestseller auteur maakt, zo
maakt  ook  een laagdrempelige  videoproductie  nog geen goede  instructievideo.  Alleen een camera
plaatsen op het verrichten van een bepaalde handeling is slechts voor een kleine doelgroep leerzaam
en toepasbaar. Bij het maken van een goede instructievideo komt veel kijken. Meestal gaat de tijd niet
zitten in het maken van de opnames, maar juist in de voorbereiding en de montage.

Een goede instructievideo
Tijdens  de  lezing  vertelt  Serge  de  Beer  meer  over  hoe  een goede  instructievideo  tot  stand  komt.
Belangrijke  elementen  hierbij  zijn:  het  bepalen  van  het  leerdoel,  het  gesprek  met  de  expert,  het
bepalen van de doelgroep en de keuze van de vorm. Het menselijk brein kent veel mogelijkheden, maar
zeker  ook  beperkingen.  Er  is  veel  onderzoek  gedaan  naar  hoe  een  instructievideo  moet  worden
opgebouwd,  en  om  het  leereffect  zo  optimaal  mogelijk  te  maken.  Ook  deze  onderwijskundige
elementen zullen worden belicht. Tot slot kijken we naar de verschillende mogelijkheden om de video
zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar te krijgen voor de doelgroep.

Achtergrond Serge de Beer
Serge is Technical Training Expert en heeft meer dan 30 jaar ervaring in techniek, audiovisuele  media,
technical training en onderwijs. Zo ondersteunt hij bijvoorbeeld scholen bij het leren & presteren in
techniek. Zie ook de websites www.learningtour.nl | www.robottrainer.nl | www.techniekvideos.nl.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Do 25 nov a.s. : MagiX Basiscursus – Verdieping les 2  (ZOOM 20:00 – 22:00 uur)

De verdiepingsles van de MagiX Basiscursus met als onderwerpen:  Bewerkingen, markers,
overgangen --> zie ook de recente mail van Gerrit. Aangemeld voor deze cursus hebben zich:
Wil  de  Bruijn,  Wim  ten  Vaarwerk,  Harrie  Knoef,  Anja  Korink,  Elsa  Snijder,  Martin
Heijmenberg en Gerard Bergman.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Do 25 nov a.s. : De Filmwerkplaats (les 7/15)  (De Fontein, 20:00 – 22:00 uur)

We zijn dit voorjaar gestart met een nieuwe activiteit: De Filmwerkplaats. Een 2-
wekelijkse  avond  waarop  we  samen  mooie  filmprojecten  gaan  starten  en
gecooö rdineerd door Bertie. 

Met voor 25 november als onderwerpen geluidinstellingen en Filmplan/scenario. Opgegeven
hebben zich: Lau Hopmans, Fred Boender, Gerard Semmekrot, Henk Visscher, Jan Hooftman, John Haxe,
Paul Simon, Paul Horsthuis, Peter Hendriks, Rene Nijkamp, Tyron Elferink en Simon Poelmann.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Maandag 22 nov. a.s.: VCB-café (wekelijkse activiteit)
Het  VCB-cafeé ,  waar  geïönteresseerden  in  video  elkaar  wekelijks
kunnen ontmoeten. In een ongedwongen sfeer kun je vragen stellen
aan vrijwilligers van de Videoclub Borne op het gebied van audio en
video.  Over het maken van opnamen, het gebruik van apparatuur,
maar ook vragen over de montageprogramma’s iMovie, FCP-X en
MagiX. Een mooie gelegenheid eens met andere aanwezigen over
je filmhobby te praten. 

Het VCB-cafeé  wordt gehouden in het Kulturhus Borne (zaal B4) en iedere maandagmiddag van 14:00-
16:00 uur. De toegang is vrij. Voor nadere informatie kun je ook mailen naar cafe@videoclubborne.nl (of
bellen met Hans Meulenbroek 06-50624327 of Fred Boender 06-37696978).

Met maandag 22 november de volgende onderwerpen:
 14:00 – 15:00 uur: introductie Final Cut Pro X (Apple video montage),
 15:00 – 16:00 uur: introductie MagiX Video de Luxe (Windows video montage).

CORONA I.v.m.  de  aanscherping  van  de  coronamaatregelen  kan  in  het  Kulturhus  een  coronacheck
toegepast worden. Bezoekers worden geacht het de 1½ meter afstandsregel te respecteren. 

Bij  binnenkomst in het  Kulturhus moet,  indien geen coronacheck plaatsvindt,  een mondkapje  worden
gedragen. Heeft u eenmaal plaatsgenomen bij het VCB-café dan kan het mondkapje af. Bij alle volgende
verplaatsingen moet opnieuw het mondkapje op.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Besluiten bestuursvergadering 4 november 2021
In  de  bestuursvergadering  avn  afgelopen  donderdag  4  november  hebben  we  de  volgende  twee
besluiten genomen:

 M.b.t. de Laat-Maar-Zien (LMZ) avonden wordt het volgende als regel toegevoegd: 
        De film wordt alleen vertoond als de maker op de LMZ avond aanwezig is.

 Schade  aan  priveé  apparatuur  (m.n.  camera’s,  lampen,  geluidapparatuur)  tijdens  het  gebruik
tijdens clubactiviteiten (zoals nu De Filmwerkplaats) worden weè l vergoed door de VCB.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vooraankondiging: Laat-Maar-Zien avond (nummer 3/5)

Over twee weken,  op de clubavond van woensdag 8 december houden we de derde
“Laat maar zien avond” waar de eigen films getoond en besproken kunnen worden. 

Graag jullie films uiterlijk maandag 6 december 18:00uur (beschrijving via de email en de film zelf via
www.wetransfer.nl) naar Reneé  (rene.nykamp@gmail.com). Geef ook even aan wat voor beoordeling je
wilt. Kies tussen (a) lijstjes op het bord, (b) leden roepen wat, (c) helemaal geen of (d) juryrapport
(door VCB kringjuryleden). Het maximaal “lijstjes op het bord” per avond is 4, bij meer, dan loten we.
N.B.  de  films  kunnen  door  de  VCB  worden  gebruikt  voor  PR  doeleinden  (YouTube,  VCB  website,
Facebook, etc.). Heb je dat liever niet, vermeld dat dan even.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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