
Stopmotion fi lmpje maken! 
Vandaag gaan we een eigen fi lm maken met 
stopmotion! Hiervoor gebruiken we de app: iMotion, 
geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar (want geloof mij: 
zelfs op je 38e vind je dit ook nog heel erg leuk)! Het is een app voor apple 
apparaten, maar wees gerust: onderaan hebben we weer een lijst met alternatieven 
voor andere apparaten neergezet.

STAP 1:
Voordat je een fi lm maakt is het handig om een STORYBOARD
te maken. Dat is een plan voor je fi lm in stripverhaal vorm. 
e maakt tekeningen van wat je wil fi lmen en schrijft er kort 
onder wat er moet gebeuren in beeld.
Hieronder zie je een voorbeeld:

STAP 2:
VERZAMELEN!! Verzamel alles wat je nodig hebt voor je fi lm. 
Hierbij kun je denken aan:

- Maak/zoek een mooie achtergrond: een doos, een tekening, een boek, een eff en 
scherm, etc.

- Wie speelt er in je fi lm: lego poppetjes, plastic dino’s of andere dieren, je barbie 
of poppen, een uitgeprint minecraft poppetje, of bedenk zelf iets creatiefs!

- Vergeet niet de titel en je eigen naam (de fi lmmaker), heb je letters nodig? Wees 
weer creatief: knip ze uit een tijdschrift, teken ze op papier (om de beurt?), maak 
letters van klei, kortom: gebruik alles wat van pas kan komen!



STAP 3:
We kunnen beginnen! Open de iMotion app. Dit is wat je ziet:

STAP 4:
Begin met het maken van je eigen fi lm! Je ziet hieronder een plaatje van het 
volgende scherm. Capture betekent: maak een foto. Wat wij gaan doen is het 
volgende:

- We gaan heel veel foto’s achter elkaar maken en die heel snel afspelen, zodat het 
een fi lm wordt!

- Voor je echt van start gaat kan het handig zijn eerst te testen hoe alles werkt: maak 
eerst een stuk of 20 foto’s achter elkaar en beweeg wat je op de foto zet telkens 
een beetje. Probeer dan alle knoppen uit!

o Met display kun je bijvoorbeeld de vorige foto weergeven als een soort schaduw 
(dan weet je waar je bent gebleven).

o Door de stop knop  2x in te drukken kun je je fi lm afspelen en bekijken. Onderin zie 
je een schijfje waarmee je het aantal foto’s per seconde kan veranderen (1fps is 
heel langzaam en 30 fps is heel erg snel).

o Als je verder wil met je fi lm, druk dan op de camera links bovenin (zorg ervoor dan 
je beeld op de laatste foto staat, daar ga je verder. Als je middenin je fi lm weer op 
de camera klikt dan voeg je midden in de fi lm een scene toe).

Zorg ervoor dat je Manual 
(handmatig) indrukt voor je op 
start klikt! Klik dan op START en je 
fi lm kan beginnen!

Hier kan je jouw Filmtitel intypen!



STAP 5:
Pak je storyboard en begin met je echte FILM! Denk aan de volgende dingen:

- Titel en de Maker/jouw naam fotograferen voordat je begint!
- Hoe er rekening mee dat 15 foto’s ongeveer 1 sec. is (tenzij je dit sneller of 

langzamer instelt). Dus maak 30 foto’s als je de titel 2 sec in beeld wil hebben. 
- Heb je inspiratie nodig? Bekijk dan eens de voorbeeld fi lmpjes die in de app staan 

of zoek eens online het woord ‘Stop motion’.
- In het onderstaande stop motion fi lmpje hebben we de belangrijkste stappen even 

herhaald!

Heel veel fi lmplezier!! Heb jij een mooie fi lm gemaakt tag DNK er dan in.

Displayknop met een schaduw 
van de vorige foto.

Knoppen om je beeld mee te 
veranderen, zoals donkerder of 
lichter.


