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COGNOSCO Maak een voice-over 

Achter de link van Cognosco zit een ‘reclamespot’ voor Haribo snoepjes. Bekijk deze zeker voor je verder 

leest. Je ziet hier bijna alle leerkrachten van Cognosco aan het werk. De stemmen (voice-over) werden 

verzorgd door enkele leerlingen van het tweede jaar. 

Voor deze opdracht mogen jullie kiezen tussen één van de volgende twee opties : 

A - Jullie spelen de video die je te zien kreeg volledig na. Er zijn hiervoor dus 6 ‘acteurs’ nodig (of iemand 

speelt meerdere personages) en iemand die alles wil filmen. De benodigdheden (de snoepjes) zijn te 

vinden in de doebox. Daarna gaan jullie de voice-over verzorgen. Probeer hierbij telkens de stem van een 

volwassen persoon na te doen! 

B – Jullie verzinnen zelf nog wat leuke dingen die je met de snoepjes zou kunnen doen en maken een 

soortgelijk filmpje, maar dan met een andere tekst. Je kan dan ook zelf beslissen met hoeveel leerlingen 

jullie hieraan willen werken. Indien jullie nog veel zin en tijd hebben, mogen jullie ook bij jullie eigen filmpje 

een voice-over verzorgen, waarbij je telkens de stem van een volwassen persoon probeert na te doen! 

Hoe je dit voor elkaar krijgt, kunnen jullie lezen in het volgende stappenplan. 

1) Zorg dat je beschikt over een app waarmee je video’s kan bewerken. Staat dit niet op het toestel

waarmee je werkt, download dan de app ‘InShot’.

2) Maak een opstelling zodat jullie met de leerlingen rond een tafel kunnen zitten. Oefen eerst goed

de zinnen die elk van jullie moet zeggen. Ga je voor opdracht A, dan vinden jullie hieronder de

tekst :

- Ik wil het met jullie hebben over Haribo kindermix.

- Met een sleuteltje kan je deuren open maken als ze zijn op slot.

- Ik heb een hamburgertje met friet.

- Kersen zijn kersen, maar gelukkig zitten er geen pitten in.

- Ik ben een ninja!

- Kijk, het is volle maan.

- Awoeeehoeee!
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3) Film nu (gewoon met je camera), alle stukken. Dat mag in 1 lang fragment, maar je kan ook 
afzonderlijke scènes filmen, je kan deze met InShot aan mekaar plakken.

4) Open de app InShot en klik op ‘video’.

5) Selecteer het filmpje dat je juist gemaakt hebt, of de verschillende delen die je hebt opgenomen. 
Dit doe je door gewoon op het filmpje te tikken. Als je alles hebt aangeduid dat je nodig hebt, dan 
klik je onderaan op het vinkje. Als je meerdere scènes hebt geselecteerd, dan zie je dat die al 
automatisch achter elkaar zijn geplakt. Klik op ‘volgende’ en daarna op ‘OK’.

6) Bekijk je filmmateriaal een keer door onder het beeldfragment op het pijltje naar rechts te klikken. 
Zit er ergens een stukje in dat je eruit wil knippen, kies dan onderaan voor ‘voorbewerken’. Je ziet 
nu dat je kan kiezen voor ‘inkorten’. Op deze manier kan je van het begin van het fragment en/of 
van het einde van het fragment een stuk afsnijden. Ben je tevreden, druk dan op het vinkje rechts.

7) Nu gaan we starten met de voice-over. Je kan onderaan klikken op ‘muziek’. Klik nu eerst 
onderaan op je film zodat je het volume kan aanpassen naar 0%. Let op, je moet dit herhalen voor 
elk fragment van je film. Heb je dit gedaan, klik dan op het vinkje. Klik nu op ‘opname’. Let op, als 
je hierop klikt, dan heb je nog 3 seconden voor het fragment start en je dus je tekst moet 
inspreken! Oefen deze dus eerst een aantal keren in voor je effectief met je geluidsopname van 
start gaat. Ben je niet tevreden, dan kan je een gemaakte geluidsopname makkelijk verwijderen.

8) Heb je nog wat zin, dan kan je op onderzoek uitgaan in de app en nog wat extra dingen 
toevoegen aan je filmpje.

9) Zijn jullie tevreden met het resultaat, sla je filmpje op op het toestel en stuur het door naar het 
volgende adres : greetleysen@hotmail.com. Lukt dit niet? Schakel dan de hulp van je leerkracht in 
om dit door te mailen.  

Zo, helemaal klaar! Vond je dit een leuke opdracht, dan is Cognosco misschien wel iets voor jou! 

Samenwerken, zelfstandigheid en creativiteit zijn attitudes die wij graag zien in onze leerlingen. Wil je nog 

wat meer te weten komen over Cognosco, doe dan zeker mee met onze Cognoscodag. Meer info 

hierover kan je vinden op de site van onze school : campushetspoor.be 


