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Hier speel ik een video af, te groot om mee te sturen



Unsane | iPhone 7 plus

Academy Award Winner 

Steven Soderbergh



Het gaat hier om een speciale vorm van ondertiteling bedoeld voor doven en 

slechthorenden. Deze ondertitels bevatten niet alleen de gesproken tekst, maar 

beschrijven ook andere dingen die te horen zijn. Bijvoorbeeld geluidseffecten (een 

ontploffing), muziek, gelach, locatie en identificatie van de spreker (als je aan de 

stem kunt horen wie iets zegt, maar deze persoon niet te zien is).

Ondertiteling

Bron: https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/audio--video





Hier speel ik een video af, te groot om mee te sturen





Hier speel ik een video af, te groot om mee te sturen



Hier speel ik een audiobestand af





In een audiobeschrijving vertelt een stem belangrijke visuele details die je niet kunt 

afleiden uit dat wat te horen is. Dat kan bijvoorbeeld gaan om handelingen, 

personages en sceneveranderingen, maar ook om tekst die op het scherm te zien is. 

De audiobeschrijving is dus een aanvulling op wat al te horen is. De stem van de 

audiobeschrijving vertelt op de momenten dat er pauzes zijn in het filmpje. Als alle 

belangrijke visuele details ook af te leiden zijn uit het geluid is een audiobeschrijving 

niet verplicht.

Audiobeschrijving

Bron: https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/audio--video



Alle vormen van audio en video moeten een kort tekstalternatief krijgen. Dit is 

vergelijkbaar met de alt-tekst van afbeeldingen. Door deze korte tekst weten 

bezoekers die hulptechnologie gebruiken, ook als de audio of video zelf niet 

toegankelijk zou zijn, in ieder geval waar ze mee te maken hebben. Hoe je dit 

alternatief plaatst hangt af van de techniek die gebruikt is om het 

multimediabestand op de webpagina te plaatsen.

Tekstalternatief

Bron: https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/audio--video





Røde Smartlav+ Sennheiser ClipMic



Shure MV88 Røde Videomic ME / L



Ztylus Shoulderpod MyRig



Monopod Tripod



DJI Feiyu Tech



Manfrotto Lumie LED LumeCube





Filmic Pro Cinema FV-5

Mavis

4K log



LumaFusion Kinemaster















Medium

Ander perspectief

Close-upTotaal

Close-up Over-the-shoulder

Stills uit Unsane, Bleeckerstreetmedia







Wat is je doel?

Wie is je doelgroep?

Op welk kanaal?

Wat is je boodschap?



Wat is er aan de hand? (heden)

Hoe is dat zo gekomen? (verleden)

Wat nu? Call to action (toekomst) 

KNAL! (opening)



Hier komt live uitleg via iPhone van 

Apple Clips



Lets go!

Maak een toegankelijke video van 30 seconden
In drie delen. Bv.:

1) Wat is er aan de hand? (heden)
2) Hoe is dat zo gekomen? (verleden)
3) Wat nu? Call to action (toekomst)

Stuur je video – voor 16.20
naar 0649319779 of Airdrop


