Werkvormen – Videostrip

videostrip
Maken van een heldere video over het ontwerpidee om
makkelijk te delen met een probleemeigenaar
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Presenteren

Beschrijving
Leerlingen maken een videostrip van hun ontwerpproces. Via de
videostrip presenteren ze hun idee.
Als start verzamelen de leerlingen de materialen die ze tijdens hun
ontwerpproces gemaakt hebben zoals foto’s, idee-kaarten, schetsjes en
een prototype. Vervolgens controleren ze aan de hand van de ‘Spiekbrief’
of ze alles hebben om de Videostrip te kunnen maken. Dingen die
ontbreken, vullen ze aan met tekeningen en teksten op aparte vellen.
Daarna leggen ze al hun ontwerpmaterialen in een logische volgorde
naast elkaar op een tafel, van links naar rechts, als een stripverhaal.
Vervolgens bereiden ze
de toelichting voor. Eén
leerling staat achter de
tekeningen en ziet ze dus
op de kop. Deze leerling
oefent een keer het
verhaal van het ontwerp.
Daarna filmen ze in één
keer hun materiaal en
nemen de toelichting
op. Eén leerling houdt
de camera boven de
tekeningen en brengt
de materialen zo groot

Werkvormen – Videostrip

mogelijk in beeld. De verteller vertelt en is alleen te horen. De handen
van de verteller zijn wel te zien als hij iets aanwijst. Kleine foutjes en
haperingen zijn niet erg. Dat maakt het juist spontaan.
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Voorbeeld
Simone en Marloes hebben ideeën getekend voor een achthoekige
watertrampoline. Als je erop springt, spuit er een fontein uit alle hoeken.
Ze weten hoe de fontein werkt en hebben er een leuk spel mee bedacht.
Ze noemen hun idee ‘Spetterbed’.
Voor ze hun idee presenteren, bekijken ze de spiekbrief. Een tekening van
de watertrampoline hebben ze al, en ook een schets van de techniek. De
naam en de spelregels hebben ze nog niet. Ze schrijven de naam groot
op een vel en de spelregels op een ander vel. Ze leggen alles op volgorde
en maken in één keer de video: Simone filmt de tekeningen en Marloes
legt ze uit.

Stap voor stap
1

W
 ijs de leerlingen een rustige plek om te filmen, zonder
omgevingslawaai, en controleer of de randvoorwaarden in orde zijn
(zie Materialen).

2

L
 eg de leerlingen de werkvolgorde uit:
1 De beschikbare materialen van één idee bij elkaar leggen.
2	Extra tekeningen en teksten maken als er niet genoeg is om het
idee goed uit te leggen.
3	De Spiekbrief-videostrip bekijken en controleren of er nog iets
ontbreekt. Wat er ontbreekt maak je ook nog bij.
4	Alle ontwerpmaterialen in een logische volgorde naast elkaar
leggen en controleren of je je filmspullen hebt.

		
		
		
		

Werkvormen – Videostrip

5 Bepalen wie vertelt en wie filmt.
6 Het verhaal een keer oefenen.
7 Het verhaal in één keer opnemen.
3

L
 aat de leerlingen weten waar ze het filmpje naartoe moeten sturen
(opdrachtgever, docent)

4

L
 aat de leerlingen het filmpje onbewerkt opsturen en om een reactie
vragen.

5

B
 espreek de reacties met de leerlingen.

Tips
Geef
	
aan dat het in verband met de Privacywet het gemakkelijkst is
als er geen leerlingen in beeld komen. Als ze wel in beeld komen, is
toestemming van ouders nodig.

Laat
	
de leerlingen de spiekbrief wel in de voorbereiding gebruiken,
en teksten: Remke Klapwijk, Niels van den Burg
maar laat ze het wegleggen tijdens het filmen. Laat het Samenstelling
materiaal
op is ontwikkeld door Madelinde H
werkvorm
Combineer-Fantaseer
zie www.eurekianen.nl.
tafel spreken.

met bijdragen van het Wetenschapsknooppunt Delft: Eveline Ho
Tekstredactie: Niels van den Burg, Carla van den Brandt

Materialen

Fotografie: Ernst de Groot
Illustraties in de werkvormen: Frank ten Hengel
Vormgeving en overige illustraties: WIM ontwerpers

Vormgeving leerlingmaterialen: Mahana Tuimaka
	Werkblad Spiekbrief-videostrip
Schetsen
	
en andere resultaten van het ontwerpteam
Deze en andere leshandleidingen, werkvormen en overige mate
wetenschapsknooppunt Zuid-Holland | TU Delft. Daar zijn ook a
Een
	
lange smalle tafel
zijn te verkrijgen:
Een
	
telefoon met camera, of een fotocamera met filmstand
of
www.wetenschapsknooppuntzh.nl
wetenschapsknooppunt@tudelft.nl
videocamera
Mailadres
	
van de probleemeigenaar om het filmpje naar te sturen
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