
 

Stop motion 
Maak een stop motion filmpje 
We maken heel veel foto's, veranderen elke keer een klein beetje aan de 
opstelling en plakken dan de foto's achter elkaar. Nu lijkt het net een filmpje! 
Niet makkelijk, maar wel cool!

Duratie : 90 minuten

Voorbereidingstijd : 30 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve 
ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling

Doelgroep : 8-12 jaar

Soort activiteit : Media

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• optie 1: iPad, iPhone of tablet
• optie 1: de app Stop Motion Studio (Apple) of SkyStudioPro (Android)
• optie 2: camera
• optie 2: computer met Windows Moviemaker (Microsoft/Windows) of Quicktime (Apple)
• voorwerpen die jullie willen gebruiken in het filmpje

Wat is stop motion?
Stop motion is de techniek waarbij je door middel van foto's een filmpje maakt. Als je alle foto's uiteindelijk 
achter elkaar zet, lijkt er beweging in te zitten. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de klei-animatie filmpjes. Je 
zet een stukje klei op tafel, neemt een foto, verandert de klei, neemt nog een foto, verandert de klei 
enzovoorts. Op deze manier lijkt het alsof het klei beweegt als je de foto's als filmpje achter elkaar afspeelt.
Bekende voorbeelden van stop motion animaties zijn: Buurman en Buurman, Wallace and Gromit en Bob de 
Bouwer! Dat zijn dus eigenlijk allemaal losse beelden die achter elkaar geplakt zijn om er een filmpje van te 
maken. 

Voorbeelden van stop motion video's 
• https://www.youtube.com/watch?v=5dGwoNzghPg
• https://www.youtube.com/watch?v=PyP8vdFLmfg
• https://www.youtube.com/watch?v=VnwcZ9CjbVU

Wat gaan we doen?
Je kunt met simpele middelen stop motion filmpjes maken. Kinderen vinden dit fantastisch en leren veel 
over film, beweging, structurering en tijd. Wij maken ons eigen stop motion filmpje! Het resultaat is een 
filmpje dat jullie aan elkaar kunnen laten zien. Wat wordt jullie onderwerp?

 



 

Voorbereiding
Een stop motion filmpje kun je op veel verschillende manieren maken. Op een vel papier kan iets getekend 
worden en bijvoorbeeld een fotocamera op statief legt dit vast. Je plakt de foto's dan achter elkaar en klaar 
ben je. Maar als je er vanuit gaat dat je ongeveer 24 foto's per seconde op film moet hebben, om een 
vloeiend beeld te krijgen, dan moet je nogal wat foto’s achter elkaar plakken!
Om dit makkelijker te maken bestaan er programma’s voor op de Mac en andere leuke apps voor de iPad en 
Android tablets. Voorbeelden van apps hiervoor zijn Stop Motion Studio (voor Apple) en SkyStudioPro (voor 
Microsoft/Windows computers). De uitleg bij optie 1 is gebaseerd op de app Stop Motion Studio. Mocht je 
gebruik willen maken van een andere app, kun je ook veel tutorials op YouTube vinden.
Kijk dus vooraf goed of je een iPad of andere tablet kunt gebruiken om mee te werken.

• Bepaal of je samen één stop motion filmpje gaat maken, of dat de groep wordt opgesplitst in 
meerdere kleine groepen. Iedere groep kan dan een eigen thema en onderwerp uitkiezen.
Tip: Als je met een bepaald thema aan het werk bent is het ook erg leuk als je dit thema tijdens deze 
activiteit doorvoert! Denk bijvoorbeeld aan het maken van een jungle filmpje of een muziek filmpje. 

• Voordat je gaat filmen is het belangrijk dat je samen gaat bedenken waar het filmpje over gaat. Schrijf 
op hoe jullie filmpje eruit moet komen te zien. Wie speelt de hoofdrol? Wat gebeurt er? Wat zijn de 
acties van de figuren die er in spelen? Enzovoorts. Het is het állerleukste als jullie iets verzinnen wat 
eigenlijk niet kan. Een koekje wat vanzelf in een glas melk springt bijvoorbeeld.

 



 

Optie 1: met de iPad of iPhone
Werken met de app Stop Motion Studio
Tip: Bekijk ook de onderstaande YouTube-video, zodat je ziet hoe de app werkt.

• Installeer de App Stop Motion Studio op je iPad of iPhone.
• Als je de iPad of iPhone kunt vastzetten werkt dit het beste. Bedenk hier samen een oplossing voor. 

Misschien kunnen jullie het tegenhouden met een aantal zware voorwerpen of kunnen jullie de iPad 
of iPhone voorzichtig ergens aan vastbinden met een dik elastiek of knijpers?

• Zorg dat jullie in een ruimte zijn waar jullie ongestoord kunnen werken en beschrijf nogmaals in het 
kort het verhaal dat jullie willen filmen. Verzamel hierna de materialen die je nodig hebt.

• Spreek een taakverdeling af: wie doet wat? Als iedereen weet wat zijn of haar taak is, werkt dit een 
stuk prettiger. Als je elkaar voor de voeten loopt duurt het alleen maar langer voordat het filmpje af 
is.

• Maak vervolgens een testfilmpje om te kijken hoe de app werkt en wat het beste standpunt is. Je zet 
het voorwerp of de voorwerpen goed voor de camera en per 'beweging' of verandering druk je op de 
rode knop. De iPad of iPhone maakt dan een foto die hij onderin bewaart. Deze foto's worden achter 
elkaar gezet. Zodra je van links naar rechts over de foto's swiped, zie je al hoe het filmpje er uit komt 
te zien.

• Bespreek hierna samen het testfilmpje. Wat moet er anders in de echte film? En wat moet hetzelfde 
zijn? Waar moet je op letten? Wat is mooi en wat is minder mooi?

• Zodra jullie het overal over eens zijn en jullie goed voor ogen hebben hoe het filmpje er uit moet 
komen te zien, kunnen jullie de echte film gaan maken! Doe dit zorgvuldig en ga niet te snel. Hoe 
minder groot de verandering is op de volgende foto, hoe vloeiender de bewegingen zullen zijn.

• Klaar? Exporteer je filmpje dan door via het menu op 'export movie' te drukken. Je kunt het filmpje 
dan opslaan.

• Laat het filmpje zien in de groep!

Let op! Werk je met een tablet (Android), in plaats van een iPad (Apple)? Werk dan met de app SkyStudioPro! 
Hier zijn tutorials op YouTube over te vinden.

Uitleg over de app Stop Motion Studio
• https://www.youtube.com/watch?v=bVL0Cm1HyIA

 



 

Optie 2: met een camera en een computer
Werk met Windows Moviemaker (Microsoft) of Quicktime (Apple)

• Zorg dat jullie in een ruimte zijn waar jullie ongestoord kunnen werken en beschrijf nogmaals in het 
kort het verhaal dat jullie willen filmen. Verzamel hierna de materialen die je nodig hebt. Zet de 
camera in een statief, of zet het op een bepaalde manier vast. Het is namelijk belangrijk dat de foto's 
telkens vanaf hetzelfde punt worden genomen (mits er iets verandert aan de opstelling of aan de 
scene).

• Spreek een taakverdeling af: wie doet wat? Als iedereen weet wat zijn of haar taak is, werkt dit een 
stuk prettiger. Als je elkaar voor de voeten loopt duurt het alleen maar langer voordat het filmpje af 
is.

• Maak vervolgens een testfilmpje om te kijken wat het prettigst werkt en wat het beste standpunt is. Je 
zet het voorwerp of de voorwerpen goed voor de camera en per 'beweging' of verandering maak je 
een foto.

• Bespreek hierna samen het testfilmpje. Wat moet er anders in de echte film? En wat moet er juist 
hetzelfde zijn? Waar moet je op letten? Wat is mooi en wat is minder mooi?

• Zodra jullie het overal over eens zijn en jullie goed voor ogen hebben hoe het filmpje er uit moet 
komen te zien, kunnen jullie de echte film gaan maken! Doe dit zorgvuldig en ga niet te snel. Hoe 
minder de groot de verandering is op de volgende foto, hoe vloeiender de bewegingen zullen zijn.

• Klaar met foto's maken? Dan heb je er waarschijnlijk erg veel gemaakt, maar dan is het nog geen 
filmpje geworden. Hiervoor heb je een computer nodig met een programma zoals Windows 
Moviemaker (Microsoft/Windows) of iMovie (Apple).

• Zet de foto’s op de computer.
• Windows Moviemaker: Maak een ‘nieuw project’ aan en zoek de foto’s die je nodig hebt. Open 

ze en pas de tijdcode vervolgens aan naar zes beeldjes per seconde. Dit doe je door alle foto’s 
te selecteren en via ‘weergaveduur’ dit aan te passen naar 0.2 seconde. Sla het filmpje 
vervolgens op als MPEG4 en geef het een titel.

• iMovie: In het onderstaande filmpje kun je stap voor stap zien hoe je een stop motion video in 
iMovie maakt.

• Laat het filmpje vervolgens zien in de groep!

Kijk dit filmpje om te zien hoe je een stop motion filmpje maakt in 
iMovie

• https://www.youtube.com/watch?v=TpfqpWYv2dU&feature=emb_logo

 



 

Voorbeelden van zelfgemaakte stop motion filmpjes
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=g-X1BTTnwxM&feature=emb_logo
• https://www.youtube.com/watch?v=P_IpPCBeXIo
• https://www.youtube.com/watch?v=yOP15Ep4gPU

Bron:
• https://www.kidsweek.nl/nieuws-filmpjes/maak-8-stappen-je-eigen-stop-motionfilmpje

 


