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Docentenhandleiding stopmotion 
 

• Statief 
Leerlingen kunnen de iPads in de statieven zetten. De rode en blauwe iPad uit 038 
kun je makkelijk uit de hoesjes halen en erin zetten. Gevaar is wel dat ze uit het 
statief vallen en kapotgaan. De leerling moet dan opdraaien voor de kosten. 
Veiligere manier: Blauwe iPad uit 028 (niet uit hoesje halen!!) op iPad vast-tapen 
met ductape.  
 

• Foto’s maken 
Foto’s: Laat leerlingen in de gewone ‘CAMERA’ app van de iPad zelf foto’s maken. 
Deze kunnen ze daarna direct inladen in de Stop Motion app. 
 
Filmpje: Als leerlingen geen abnormale scene willen filmen, dus stopmotion niet 
per se nodig is, kunnen ze ook (ipv foto’s te maken) een kort filmpje schieten. De 
app waarmee ze straks gaan werken, deelt dit filmpje namelijk op in foto’s. (7 
seconden worden bijvoorbeeld 34 foto’s) 
 

• Foto’s uploaden 
Les hiervoor al foto’s gemaakt en upgeload op de OneDrive. Zet ze nu terug in de 
Camera Roll van de iPad. 
àLog in op de app OneDrive. 
àKlik op het bestand dat je wilt overzetten van de OneDrive naar de Camera Roll. 
àKlik op  
 
à Video Opslaan. Nu staat de video in de Camera Roll van de iPad.  
 

• Programma 
Gebruik op de iPad de ROZE app ‘Stop Motion’ (De blauwe versie is gratis en kan 
minder). 
In dit programma kunnen leerlingen foto’s of filmpjes inladen die ze met het 
gewone fotoprogramma op de iPad gemaakt hebben. 
 
àKlik op + NEW MOVIE 
à +  
àKies of ‘ADD IMAGES’ (losse foto’s inladen) of ‘CLIP’ (filmpje inladen dat het 
programma in losse foto’s knipt). 
Ze kunnen ook in Stop Motion zelf foto’s maken. Nadeel is dat de foto’s dan niet op 
de filmrol komen te staan en je ze niet als reserve kunt opslaan. 
Daarna kunnen leerlingen aan de slag! 
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Als ze met hun vinger op de foto klikken, kunnen ze de foto verwijderen, of met 
tekeningen bewerken. 
Ook kan bij het ‘instellingen radje’ de snelheid van de film aangepast worden. 
 
TIP: Laat leerlingen kleine losse scenes ontwerpen van max 100 foto’s. Grote 
projecten kunnen kwaliteit verliezen als ze iedere les ingeladen moeten worden. 
Soms ‘knipt’ het programma een paar foto’s ineens weg. Alle losse scenes plakken 
ze uiteindelijk in de editing aan elkaar in iMovie. (Daarnaast duurt uploaden 
anders  te lang.) 
 

• Opslaan 
1. Laat leerlingen inloggen op de OneDrive app op de iPad. 
2. Ga terug naar de app Stop Motion 
à Klik op < 
àKlik daarna op  
àMogelijkheden:  
 

• SCENE (op audio na) AF? 
‘Export movie’: Leerlingen kunnen als de scene af is, kiezen voor ‘export movie’. 
Dan moeten ze er wel zeker van zijn, dat ze er, op audio na, niets meer aan willen 
veranderen. Dit complete filmpje kunnen ze dan opslaan in hun OneDrive (Import 
with OneDrive     HD 1080p). Als je daarop klikt worden ze doorverwezen naar 
OneDrive. Onderin moeten ze dan op ‘naar OndeDrive uploaden’ kiezen. 
 

• SCENE NOG NIET AF? 
1. Sla dan alle foto’s die op de filmrol van de iPad staan, op op de OneDrive. 
Ga naar OneDrive 
à Klik rechtsboven op het + 
àUploaden 
àLaad alle foto’s in die de volgende les gebruikt moeten worden. 
 

• Staan nog niet alle foto’s uit het project op de filmrol van de iPad (om wat 
voor reden dan ook).  

Ga terug naar de app Stop Motion 
à Klik op < 
àKlik daarna op  
àAll images 
àSave to Camera Roll 
En dan staan ze wel in de cameraroll om te uplaoden naar de OneDrive. 
 
!!! Opslaan is van essentieel belang om iedere les verder te kunnen werken! 
Geef leerlingen hier ruim de tijd voor! (15 minuten!)  
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• Editing 
iMovie op de iPad gebruiken we hiervoor.  
1. Zorg dat je thuis op een computer een of meerdere mp3 bestanden op je 
OneDrive hebt opgeslagen (downloaden van youtube bijvoorbeeld. Google hoe 
dit moet).  
2. In iMovie laad je je filmscenes in (zorg dat alles eerst op de Camera Roll van de 
iPad staat). 
3. Audio toevoegen:  
à Log in op de OneDrive. 
à Klik op jouw geüploade liedje. 
à Klik op de drie puntjes rechtsboven. 
à Klik op ‘Openen in andere app’ 
à Laat het grote bestand downloaden. 
à Nu staat als het goed is iMovie in het rijtje. Klik hierop. ‘importeer met iMovie’. 
à Nu kun je het audiobestand koppelen aan jouw film en de film editen. 
 

• Afsluiten 
àCheck: Is alles opgeslagen op de OneDrive?? 
à Delete alle foto’s en filmpjes uit de Camera Roll op de iPad. In de app laat ik ze 
vaak wel staan, omdat weinig leerlingen daar in komen. 
à Log uit bij de OneDrive (IK (rechtsonderin), Links scrollen: ‘afmelden bij dit 
account’. 
 
 


