Workflow voor het opnemen van een doctoraatsfilmpje
Stap 1: Schrijf jouw elevator pitch uit ter voorbereiding van het doctoraatsfilmpje.








Neem tijdig contact op met Lies Vermeesch (lies.vermeesch@ugent.be) indien je inhoudelijke coaching wenst
voor het opnemen van jouw doctoraatsfilmpje. Zij kijkt in haar planning om je in 2 stappen te coachen: 1/
feedback op je uitgeschreven uitleg 2/ feedback op een door jou opgenomen smartphone-filmpje.
Tik jouw elevator pitch / de kern van jouw onderzoek volledig uit (ENG-talig).
Lees het hardop / oefen het in en beperk de onderzoeksuitleg zo tot max. 2 minuten (timen!).
Begin met een toegankelijke vraag die triggert / gaat teasen en voor iedereen herkenbaar is.
Eindig met een conclusie die voor ‘Jan met de pet’ duidelijk is.
Voertaal: ENG-talig.
Stuur jouw uitgeschreven uitleg door naar Lies Vermeesch (lies.vermeesch@ugent.be) tegen de afgesproken
deadline.

Stap 2: Maak een opname van jouw onderzoeksuitleg met jouw smartphone (na feedback op de geschreven tekst).
















Kijk ter voorbereiding naar deze professioneel opgenomen filmpjes:
https://www.ugent.be/eb/nl/onderzoek/overzicht.htm
https://www.wetenschapuitgedokterd.be/gif-marketing-de-nieuwe-digitale-trend
Probeer de tone-of-voice zo goed mogelijk na te bootsen. Weet dat animaties op beeld niet mogelijk zijn om
budgettaire en technische redenen.
Stel jezelf kort voor. Probeer jouw verhaal in één stuk te brengen zonder al te veel rustpauzes tussenin. Spreek
rustig, articuleer goed, maar wees vooral jezelf (net zoals je jouw verhaal zou doen aan een voorbijganger). Het
belangrijkste is dat je je comfortabel voelt en je verhaal op een natuurlijke manier brengt. Als je “uit het hoofd”
leert, dien je er zeker over te waken of het nog voldoende spontaan is.
Plak eventueel naast de cameralens een kleine post-it met jouw verhaal in bullet points. Zo kan je ongemerkt
even spieken tijdens het spreken. Lees zeker niet af, want je merkt het meteen wanneer iemand tekst afleest.
Indien relevant kan je een attribuut gebruiken in jouw filmpje.
Het smartphone-filmpje duurt maximum 2 minuten (60-120 seconden).
Film in landscape-formaat, houd je smartphone m.a.w. horizontaal.
Knip de video bij in het begin en op het einde zodat we jou meteen zien en horen spreken. Lukt het niet om de
video te bewerken, probeer dan zo snel mogelijk te starten nadat je op ‘record’ drukte en stop de opname van
zodra je klaar bent met spreken.
Zet je in een ruimte waar veel natuurlijk licht (of indien het niet anders kan kunstlicht) op je valt. Let wel: plaats
je niet rechtstreeks vóór een raam, want dan film je tegenlicht en ben jij te donker in het beeld.
Zoek een rustige ruimte zonder achtergrondgeluid.
Film niet van onderuit (kikvorsperspectief). Zorg dat de camera recht voor jou staat.
Maak eventueel een korte testvideo van enkele seconden en bekijk/beluister dan zelf het resultaat. Zat het licht
goed, geluid, beeld, … zo kan je nog aanpassingen doen.
Kijk recht in de camera. Je spreekt tot andere personen, maak “oogcontact”.
Stuur het filmpje in .mp4, .mov of .wmv formaat naar Lies Vermeesch (lies.vermeesch@ugent.be) via
WeTransfer. Zij geeft hierop nog gerichte feedback vooraleer je aan de “echte” opname met het
kennisclipsysteem op de faculteit start.
Na de feedback van Lies op jouw ingestuurde filmpje ben je klaar voor de “echte” opname. Hiervoor kan je een
beroep doen op de opnameruimte (kennisclipsysteem) op de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ook hierbij is
het nodig dat je de bovenstaande tips in acht neemt. De bedoeling is dat je jouw uitleg in de opnameruimte in
één take kan doen. Uiteraard zijn meerdere pogingen nodig. Voor de technische en praktische info over de
kennisclipruimte, raadpleeg je best de bijhorende handleiding.
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