
 

 

  
 

  
 
 

NVFK richtlijn vlog voorjaarssymposium 2022 

Doel  
Met een video kunnen we elkaar inspireren. Om deze vanuit de NVFK te plaatsen is het prettig om bepaalde 
richtlijnen te hanteren bij het filmen. Zo kan er eenheid gevormd worden in de uitingen en weet de kijker direct 
dat de boodschap relevant is.  
 

Film eerst jezelf  
o Film in een lichte omgeving. Dit geeft een fris beeld. Bijvoorbeeld buiten, of bij een raam. 
o Hou je camera/telefoon zelf vast wanneer je iets vertelt. 
o Hou je werkkleding aan (indien van toepassing). Zo ziet de kijker direct dat er een collega aan het woord is.  
o Noem je voornaam (Hoi ik ben Kim!) en start dan met je boodschap. In de begeleidende tekst vertellen we 

meer over jou. Focus dus vooral op wat je wil vertellen en kom snel tot de kern. 
o Kies voor een horizontaal (liggend) beeld.  
o Hou je verhaal concreet. Het filmpje wordt maximaal 1 minuut. Scheelt weer :-) 
o Je mag fouten maken. Praat dus lekker van je af, dat maakt je verhaal echt en spontaan. Film daarna waar 

je over vertelt. 
 

Film nu in meerdere shots waar je verhaal over gaat  
o Heb je eerder horizontaal (liggend) gefilmd? Ga daar mee door.  
o Rust rust rust. Hou je camera zo stil mogelijk. Maak het liefst een aantal korte shots (10 seconden per shot) 

waarbij je de camera helemaal stil houdt. Daarbij beweeg je zo min mogelijk mee en probeer je niet te lopen.  
o Probeer eens close, medium en wide shots te maken zoals hieronder. Dan ga je helemaal pro ;-)  

 

 
 

 
 

Inspiratie voor jouw vlog 
Dit voorjaarssymposium gaan wij ons focussen op de normwaarden van de AIMS. Wij zijn benieuwd naar jouw 
ervaringen met de AIMS. Zou je antwoord kunnen geven op een of twee van de onderstaande vragen? 
o Welke normwaarden gebruik jij? De Nederlandse of Canadese? En waarom? 
o Wat zijn jouw ervaringen met de AIMS afname? 
o Wat zijn jouw ervaringen met het scoren van de AIMS en de normwaarden? 
o Waar loop jij tegenaan met het scoren of normeren? 
o Wat hoop je dat dit voorjaarssymposium jou oplevert? 
Of misschien heb jij zelf nog een inspirerende vraag. Benoem deze dan eerst zelf en geef  
vervolgens antwoord op jouw vraag. 

 

Edit 
o Lever de filmpjes aan, wij maken er een vlotte edit van met intro, outro en beelden. Succes! 


