
Tips voor het bouwen van een green screen room 
 
De ruimte 
Voor een green screen room kun je een hele ruimte inrichten, maar je kunt ook voor €50 
euro een rol groen papier ophangen. Het voordeel van een rol is dat je deze kunt 
doortrekken op de grond. Ook is het mogelijk om een groen doek te gebruiken om over 
voorwerpen of mensen te leggen. Een doek ophangen is lastig, aangezien je de kreukels ziet 
tijdens het filmen. Wanneer je beschikt over een ruimte die je specifiek voor een green 
screen kan gebruiken, is het handig om deze helemaal groen te verven. Hiermee voorkom je 
dat leerlingen per ongeluk buiten beeld lopen. Bijkomend voordeel van een aparte ruimte is 
dat deze altijd beschikbaar is voor leerlingen en docenten.  
 
Tips voor materiaal  

• Licht is essentieel voor helder beeld. Hierbij is daglicht het beste, maar het 
aanschaffen van goede lampen is geen overbodige luxe.  

• Gebruik je een statief, dan is het handig dat er een waterpas op zit. Zo weet je zeker 
dat je recht filmt. Een voorbeeld is de Hama 63. Hier kun je je tablet aan bevestigen. 

• Voor extra stevigheid kun je een opzetstukje gebruiken, bijvoorbeeld van Joby. 

• Een dasspelt-microfoontje zorgt voor beter geluid. Bijvoorbeeld van iRig. 

• Wil je het serieus aanpakken, dan kun je kiezen voor een Padcaster waarin je de 
tablet plaatst. Een Padcaster beschikt over meerdere microfoons, verlichting en een 
statief met waterpas. Doordat je bijna alle benodigdheden bij elkaar hebt, kun je de 
green screen room gemakkelijker op verschillende locaties inrichten. 

 
Filmen 
Voor het filmen kun je kiezen voor een echte camera of een tablet. Een camera heeft betere 
kwaliteit, maar met een tablet kun je meteen zien wat je filmt. Gebruik je een tablet, dan is 
het handig om een statief, opzetstukje, microfoon en verlichting te gebruiken (bekijk ook de 
tips voor materiaal). 
 
Editen en verspreiden 
Voor het maken en bewerken van filmpjes gebruiken docenten van het Wolfert Lyceum 
Tweetalig de volgende apps voor de iPad en iPhone: 

• iMovie of Final Cut 

• Green Screen by Do Ink 

• Stopmotion Studio of i-stopmotion 

• Power Prompter Express 
Is het filmpje klaar, dan kun je deze verspreiden via bijvoorbeeld Airdrop. 
 


