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Criteria video opnamen presentatieopdrachten 
 

Camera-instelling 

 

 

 

 

 

A = de camera, B = de Praktijkbeoordelaar, C = Presentatietafel, D = Overige presentatietoehoorders, 
E = de kandidaat, F = eventuele presentatiescherm 
 

Camera-instelling: 

• Over het algemeen is de afstand van de camera tot de deelnemers 5 à 6 meter (ten zij er met een 
groothoeklens wordt gewerkt, dan kan het van dichterbij worden opgenomen). 

• De hoogte van de camera is ongeveer 150 cm. 
• De opname moet worden gemaakt met een camera die vaststaat op een statief en een vast pano-

ramabeeld opneemt (niet in/uitzoomen, zwenken e.d.). 
• Géén tegenlichtopname (lichtbron van achter de camera of minstens van opzij!). 
• De camera staat recht tegenover de kandidaat, de kandidaat zit dus in het midden van het opname 

beeld. 
• De kandidaat zit in het midden tussen de partijen. Links en rechts zitten de partijen en zij zijn van 

de zijkant op de video waarneembaar. 
• De opname moet beeldvullend zijn en de deelnemers moeten geheel en altijd in beeld blijven. 

 

Opname-eisen: 

• Het beste is een ronde tafel van maximaal 120 cm doorsnede of een andere tafel die niet breder 
is dan 120 cm. 

• Alle deelnemers moeten duidelijk op de video hoorbaar zijn. Gezien de afstand van de camera tot 
de deelnemers moet er één of meerdere tafelmicrofoons worden gebruikt. Ook mag er gebruik 
worden gemaakt van draadloze microfoons die bij de kandidaten zijn aangebracht. Vermijd omge-
vingsgeluiden. 

• De opname moet "authentiek/naturel" worden ingezonden. De opname mag gedurende de pre-
sentatie niet worden stilgezet. 

• Er mag in de opname niet zijn geknipt; de opname mag niet zijn gemonteerd, of op andere wijze 
zijn bewerkt. 
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• Bij aanvang van de presentatie maak je een testopname waarin alle aanwezige aan de tafel zich 
voorstellen inclusief jouwzelf, Jij noemt ook de opdracht (C of G) en de datum van opname. Kijk dit 
stukje terug om te zien of iedereen vol in beeld staat en te horen of iedereen luid en duidelijk 
verstaanbaar is. Doe dit over totdat dit in orde is. Begin daarna met het in 1 keer opnemen van de 
presentatie. Spoel niet terug en laat de testopname(s) een deel zijn van de ingeleverde opname.  
 

Format: 

• De opname dient van goede kwaliteit te zijn. De opname moet kunnen worden afgespeeld op een 
computerscherm van minimaal 17 inch. 

• De opname moet worden geupload op Youtube in één van de volgende bestandsformaten:  
o .MKV 
o .MPEG-4  
o .VOB  
o .MP4  

• Beeld dient voorzien te zijn van geluid. 
• Een linkje naar de video op YouTube sla je op in een Worddocument. Het Worddocument zet je, 

voorzien van de goede naam, in OneDrive in de map Examenportfolio. 
• Sla alle documenten als volgt op: 

 
Studentnummer achternaam opdracht (nummer v.d. opdracht) datum incl. jaartal 
 
Hieronder een voorbeeld: 
 
1234567 Berge opdracht 3C 12-03-2021 
 

• Betreft het een herkansing, dan zet je er tussen haakjes een 2 achter. Hieronder een voorbeeld: 
 
1234567 Berge opdracht 3C 12-03-2021 (2) 
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