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1. WAT? 
 

Stop motion zit al een tijdje in de lift. Het werd vroeger vaak 

gebruikt in animatiefilms waarbij de acteurs en het decor 

vervangen werden door plasticine (bv. Wallace en Gromit) of 

in gewone films om de special effects op te fleuren. Stop 

motion zie je nu meer en meer opduiken omdat veel mobiele 

toestellen en camera's foto's en video's nemen in HD en de 

stop motion functie meestal in de software van het toestel 

zit. Zo kan je op een gemakkelijke manier (zonder dat je 

moet kunnen tekenen) animaties maken. Je moet alleen wat 

geduld hebben omdat elk frame uit een aparte foto bestaat. 

 

Uitleg Wikipedia: Stop-motion of stop-frame animatie, is een filmtechniek die al voor de komst van 

digitale animatie gebruikt werd om speciale effecten te creëren in films. Stop-motion is al bijna net 

zo oud als filmen zelf. Stop-motionanimatie met kleifiguurtjes wordt claymation genoemd. 

 

Stop motion is een techniek waarmee je animatie maakt door het snel achter elkaar afspelen van een 

reeks foto’s, waarbij de voorgaande foto telkens maar een beetje verschilt van de volgende foto. 

Door vervolgens de film af te spelen lijkt het alsof het voorwerp uit zichzelf beweegt. Dezelfde 

techniek past men ook toe bij tekenfilms. 

 

En wat krijg je als je stop motion en creatieve surfers samenbrengt...? Yep, o.a. Playmobil filmpjes. 

De laatste tijd duiken er steeds meer en meer op via blogs en Youtube.  

 

2. Toepassen in de klas 
Als leerkracht biedt het de mogelijkheid om heel motiverend materiaal te maken. 

In veel lagere scholen worden met eenvoudige middelen dergelijke filmpjes gemaakt door leerlingen. 

Kinderen vinden het fantastisch en ze leren veel bij over film, werken met een camera, structureren, 

planmatig werken, geduldig en nauwkeurig werken, samenwerken en tijd. 

 

Het is eveneens een ideale manier om vakoverschrijdend en heel muzisch en creatief aan de slag te 

gaan. 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Curse_of_the_Were-Rabbit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stop-motion
http://thetoyshore.com/product_info.php?cPath=38&products_id=18
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3. Voorbereiding 
 

Vooraleer je van start gaat is het essentieel om eerst een scenario op te bouwen, waarin je bepaalt 

wat er wanneer zal gebeuren, hoe je het zal aanpakken en wat je ervoor nodig hebt. 

Daarnaast verzamel je ook het nodige materiaal. Naargelang het type stopmotion film waarvoor je 

kiest zal je zelf eventueel nog materiaal moeten creëren. Je hebt eveneens een geladen fotocamera 

(of andere hardware waarmee je foto’s kan maken) nodig en het kan een meerwaarde zijn om 

gebruik te maken van een statief. Naargelang de plaats waar je de foto’s zal maken zal er eventueel 

extra belichting nodig zijn. 

 

Eens het script vastligt en eens je al het materiaal verzameld hebt kan je de gewenste opstelling 

maken. Een vaste opstelling (tafel of statief) van de camera is wenselijk. Foto’s trekken met de 

camera vanuit de (vaste) hand is ook mogelijk en biedt vaak nog extra levendigheid aan het 

animatiefilmpje. 

 

4. Verhaal vastleggen 
 

Eens alle voorbereidingen getroffen zijn kan je starten met het vastleggen van het verhaaltje. 

Je gaat hiervoor als volgt te werk:  

 Maak een foto van je opstelling, wijzig de opstelling een klein beetje, maak een tweede 

foto,… 

 Het is essentieel dat de voortgang per foto zo goed als dezelfde is. Dus niet bij de ene foto 

het voorwerp een centimeter verplaatsen en bij de volgende foto 5 centimeter. 

 Controleer goed of, wanneer je foto’s van dichtbij 

neemt, het aangewezen is om de macrostand van 

je camera te gebruiken. 

 Ga uit van ongeveer 4 of 8 foto’s per seconde 

 Eens je alle foto’s genomen hebt, laadt je ze 

binnen op een computer en plaats je ze allen 

samen in eenzelfde map. 

 Het voorlopige resultaat kan je bekijken door 

Picasa te openen en op een snelle manier door de 

foto’s te bewegen. 
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5. Foto’s monteren 
In een volgende fase monteer je de foto’s tot een animatiefilmpje. 

Hiervoor maken we gebruik van het gratis programma ‘Windows 

Live Movie Maker’. 

Je kan het programma gratis downloaden via onderstaande link. 

 
http://www.microsoft.com/belux/nl/windows/windowslive/Views/productDetail.aspx?product=MovieMaker 

 

Ga als volgt te werk: 

 Open ‘Windows Live Moviemaker’. 

 Klik op ‘Video of foto toevoegen’, blader naar de map met foto’s, selecteer ze allemaal 

(ctrl+a) en klik op ‘Openen’. 

 

 
 

 De foto’s verschijnen in de tijdlijn, maar de duur per foto is nog niet optimaal. 

 

 
 

 Selecteer alle foto’s door op een foto te klikken en vervolgens de sneltoets ‘ctrl+a’ te 

gebruiken en geef vervolgens een passende weergaveduur per foto in onder ‘Opties voor 

video’ _ ‘Bewerken’. Vervolgens kan je het filmpje afspelen. Het is mogelijk aangewezen om 

een aantal weergaveduren uit te testen. Vergeet niet om telkens opnieuw alle foto’s te 

selecteren vooraleer je de weergaveduur wijzigt. 
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 Sla het project op, zodat je het op ieder moment nog kan aanpassen. 

 
 

 Het is nog mogelijk om muziek toe te voegen aan de stopmotionfilm. 

 
 Desgewenst kan je nog titels (tekst) voor, tussen, op of na je films plaatsen. 

 

6. Animatiefilm afwerken 
Een projectbestand is echter nog geen afgewerkt filmpje. Om een eindresultaat te creëren dat als 

videobestand kan bekeken worden (los van Live Movie Maker) moet je de film tenslotte nog opslaan 

als videobestand.  

 

 Klik hiervoor opnieuw op de Live Movie Makerknop links bovenaan en selecteer ‘Film 

Opslaan’. 

 
 Vervolgens heb je een aantal opties ‘Aanbevolen voor dit project’ is meestal geen slechte 

optie.  

 Kies nu een map en een locatie. 

 Volledig onderaan kan je nog kiezen voor ‘Aangepaste instellingen maken’. Wanneer je dat 

selecteert kan je zelf de weergavegrootte van het videobestand bepalen.  

 Via ‘Film Publiceren’ kan je het eindresultaat ook onmiddellijk op een platform zoals 

‘YouTube’, ‘SkyDrive’ of ‘Facebook’ zetten. 


