
Wat is een videoreportage?
Een videoreportage geeft een samenvatting of uitleg van een
bijeenkomst, gebeurtenis of onderwerp. In dit geval gaat de reportage
over sociale media. Een cameraman of -vrouw volgt één of meerdere
verslaggevers die mensen interviewt. Het is belangrijk om daarbij
objectief te blijven!

Wat zijn sociale media?
Via sociale media maak je verbinding met elkaar, bijvoorbeeld door
online vrienden te worden. Je deelt dan informatie met elkaar, zoals een
foto, een bericht of een filmpje. Anderen kunnen daarop reageren en/of
de informatie verder delen. Voorbeelden zijn: Facebook, Instagram,
Snapchat, TikTok, Youtube ...

Dit heb je nodig
1. Een camera of smartphone.
2. Een programma om te monteren zoals iMovie of Capcut.

Link in de kabel
Challenge: 
Videoreportage

Maak een videoreportage over sociale media.

https://www.hoezomediawijs.nl/woordenboek/sociale-media/


Link in de kabel
Challenge: 
Videoreportage

Probeer mensen van verschillende leeftijden te interviewen.
Film alles steeds horizontaal zoals echte videoreportage.

Zo pak je het aan
1. Bedenk rond het thema 'sociale media' enkele interessante vragen.
Kijk eens op de website kinderreporters.be voor inspiratie.
2. Schrijf de vragen op die je kan stellen tijdens de interviews. Bedenk 
 open vragen zoals vragen met wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe ...
3. Denk na wie en waar je wil interviewen. Leerkrachten, ouders of
mensen op straat ...? Op school, op de markt of bij mensen thuis?
4. Zoek mensen geïnterviewd willen worden. Vraag toestemming om hen
te filmen en vertel waar de beelden te zien zullen zijn.
5. Maak een selectie van de leukste filmpjes.

 Tips 

Klaar om te monteren?
Wanneer alle filmpjes verzameld zijn, kan de montage starten. 
1. Open de app iMovie of Capcut.
2. Plaats de filmpjes in volgorde en zorg voor mooie overgangen.
3. Vergeet niet de checklist voor je inzending te overlopen.
4. Laad de video op het prikbord op.

https://www.kinderreporters.be/
https://www.apple.com/imovie/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemon.lvoverseas&hl=nl&gl=US

