
 

 

Stappenplan  
Voor het maken van een digitale les of challenge  

 

 

Stap 1: Bedenk het ‘concept’ 

Kies of je een video gaat opnemen, bewerken en verspreiden. Of dat je reguliere les 

live gaat aanbieden.  

 

Stap 2: Bedenk voor wie je deze les gaat maken  

Maak je de les voor je eigen sporters of wil je dat het ook bruikbaar is voor andere 

sporters van de club?  

 

Stap 3: Bepaal de inhoud  

Laat je voor de inhoud inspireren door andere filmpjes op youtube of door er met 

andere trainers over te praten.   

 

Tip: plak het lijstje met kernwoorden vlak naast je cameraopstelling, zodat je tijdens 

het filmen kunt spieken.  

 

Probeer te laten zien hoe je een oefening ook makkelijker of moeilijker kunt maken, 

zo maak je je video geschikt voor een breder publiek en laat je sporters zien wat de 

volgende stap is. Bedenk welke materialen je wilt gebruiken, hebben je sporters dit 

ook voor handen?  

 

Stap 4: Zoek een geschikte plek   

Zorg dat je niet tegen het licht in filmt, maar zorg er ook voor dat je zelf niet tegen de 

zon in hoeft te kijken. Let op de achtergrond, als dit erg rommelig is dan kan het 

afleiden van de inhoud.  Zoek een plek waar er niet teveel omgevingsgeluid 

aanwezig is, dit kan ook afleiden.  

 

Stap 5: Filmen  

Je kunt het in een keer proberen op te nemen, maar het kan ook in kleinere shots die 

je later aan elkaar knoopt. Probeer niet bij ieder foutje opnieuw te beginnen, voor je 

het weet ben je uren bezig en staat er niks op beeld. Tijdens een normale training in 

de zaal begin je ook niet steeds opnieuw met je uitleg. Je zult merken dat je hier 

steeds beter in wordt.   

 

Stap 6: Bewerken  

Op steeds meer telefoons staan standaard programma’s waarmee je een video 

kunt bewerken. Leuk muziekje eronder of even de shots in elkaar over laten lopen.   

Ben je hier niet zo handig mee, durf dit dan te vragen aan een van de sporters.  

https://www.youtube.com/results?search_query=sporten+thuis


 

Tip: Als je de video op social media wil plaatsen zet er dan geen muziek onder die 

beschermd is met auteursrechten.   

 

Stap 7: Verspreiden  

Bedenk goed hoe je de video wilt verspreiden. Als je dit alleen intern wil doen, dan 

kan dat uiteraard via de app. Wil je het via social media delen dan is het verstandig 

om de video’s te plaatsen op een youtube kanaal en om de link te verspreiden.  

Zo kunnen de video’s worden teruggekeken en kun je ze op een later moment 

nogmaals inzetten.   

 

Stap 8: Feedback  

Vraag aan mensen in je omgeving om feedback en gebruik dit om een volgende 

video nog leuker, duidelijker of mooier te maken.  

 

Tip: zie een videotraining als een cadeau aan je sporters en bedenk dat jouw 

sporters een zelfgemaakt cadeau altijd zullen waarderen ook al is het niet helemaal 

perfect.   

 

Veel plezier!  

 

 

 

 

 

 

 


