
Hoe maak ik een kennisclip? 
Door Aletheia Fluitsma en Jelger van Bruchem 

Kennisclips zijn korte video’s waarin een specifiek concept wordt uitgelegd. De hand-out is bedoeld als een 
overzicht van de tips die uitgebreider worden behandeld in de volgende twee video’s: 

 Hoe maak ik een kennisclip? – Deel 1: De technische aspecten 
https://video.han.nl/P2G/Player/Player.aspx?id=E80mR  

 Hoe maak ik een kennisclip? – Deel 2: Het overbrengen van inhoud 
https://video.han.nl/P2G/Player/Player.aspx?id=8sqaY 

In Hoe maak ik een kennisclip? - Deel 1 wordt een aantal keer verwezen de ‘’links in de comments.’’ Je kunt 
deze comments openen door op de tekstballonen (rechtsonder in beeld) te klikken. 

Indien je na het kijken en lezen van deze instructie meer wil leren over kennisclips kun je ook deelnemen 
aan de training van de kennisclipstudio van de HAN: 
https://han.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx?_tra_id=89810.  

Stap 1 – Bepaal waar je je clip gaat opnemen 
De beste optie om je clip op te nemen is in de kennisclipstudio van de HAN. Je reserveert de studio via de 
Selfservice Portal van Topdesk (https://www.han.nl/onderwijsondersteuning/tools/video-
kennisclips/index.xml). Je kunt de clip ook thuis opnemen met je webcam, telefoon of tablet. Dit lijkt 
wellicht makkelijker, maar je neemt de clip dan zonder begeleiding op en bent dan dus alles zelf aan het 
uitvinden. Bovendien is de kwaliteit van je clip waarschijnlijk minder dan wanneer je hem opneemt in de 
studio. 

Stap 2 – Schrijf je script 
Een kennisclip is kort: in principe niet langer dan zes minuten. Het is daarom belangrijk om de opname 
goed voor te bereiden middels een script. In een script verdeel je je verhaal in een kop, romp en staart. Als 
je de clip opneemt in de studio kun je je tekst, als je dat wilt, volledig uitschrijven en met behulp van een 
autocue voorlezen. Je kunt dit thuis ook nabootsen door het script te printen en achter de camera te 
hangen. Je kunt je script ook slechts uitwerken in steekwoorden, maar het zal dan een grotere uitdaging 
zijn om binnen de gestelde tijd je hele verhaal goed te doen. 

Stap 3 – Neem je clip op 
Overdrijf in je articulatie en de bewegingen die je maakt als je de clip opneemt. Je kleding moet 
daarentegen niet te opvallend zijn. Indien je een fout maakt, kun je de kennisclip opnieuw opnemen: maak 
hier gebruik van! Ook als de opname goed ging, helpt het alsnog een tweede keer op te nemen. Hierdoor 
heb je keuze bij het monteren en uploaden. 

Stap 4 – Monteer je clip 
Als je clip is opgenomen kun je hem monteren. Denk hierbij van het toevoegen van afbeeldingen, 
begrippen en muziek. Er zijn veel gratis monteerprogramma’s, zoals Windows Video Editor (voor Windows) 
en iMovie (voor Apple). Bij het AV-centrum op de Kapittelweg kun je ook een monteercomputer 
reserveren (https://www1.han.nl/insite/medewerkers/voorzieningen-ict/apparatuur/audiovisuele-
middelen/). Je monteert met Adobe Premiere Pro, dat veel meer mogelijkheden heeft dan de gratis 
programma’s, maar ook ingewikkelder is. 

Stap 5 – Upload je clip 
Het uploaden van je kennisclip doe je via http://video.han.nl. Let erop dat je bij het uploaden bewust kiest 
voor wie de clip mag zien: mogelijk wil je dat de clip alleen voor specifieke mensen is bestemd of wil je juist 
een zo groot mogelijk publiek bereiken. Het is handig als de technische toegangsinstellingen hierbij 
aansluiten. 

Voor vragen mag je altijd mailen naar Jelger.vanBruchem@han.nl. Veel succes! 
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