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Zorg ervoor dat de camera van de telefoon of tablet vast 
staat zodat tijdens het filmen de camera altijd op dezelfde 
plek blijft staan. Gebruik hiervoor een statief, heb je die niet, 
wees dan creatief en klem je telefoon in een wc rol.  
Wil je filmen van bovenaf, gebruik dan een schoenendoos. 
Het wordt een echte studio als je er ook nog een bureau-
lamp neerzet.

Om te beginnen: download de gratis Stop Motion 
Studio app op mobiel of tablet. Hiervoor heb je 
een internetverbinding nodig.

driepoot statief
voor mobiel

w.c. rol 
met duct tape

schoenendoos
voor filmen van bovenaf

Wat is een Stop-motion animatie? 
Een stop-motion animatie maak je door heel veel foto’s te 
maken. Alle foto’s achterelkaar afgespeeld vormen jouw 
film. Om 1 seconde filmbeeld te maken moet je minimaal 5 
foto’s maken. Als je film af is heb je misschien wel meer dan 
200 foto’s gemaakt!  

Je maakt je film met de Stop Motion Studio app. We leggen 
hieronder stap voor stap uit hoe de app werkt. 



De app staat standaard op 5 seconden dat betekent dat er 
voor één seconde 5 foto’s nodig zijn. Een prima stand,  
maar je kunt met het aantal foto’s per seconde zelf  
verhogen of verlagen. Ben je klaar klik dan op Done. 1

Open de app. Begin je animatie en klik op New Movie.

Klik op het icoon van het tandwieltje. Hieronder kun je het 
aantal seconden per foto aanpassen.

INSTELLINGEN VOORDAT JE BEGINT MET ANIMEREN 
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Klik op het icoon van de camera, dan kom je in een volgend 
scherm waar je aan de slag kan met de animatie.

Klik op de knop met strepen, onder deze knop zitten  
verschillende instellingen, zoals de zoomknop. Die kun je 
uitproberen.

Deze knop heet onion-skin button dat betekent ui-schil 
knop. Deze knop maakt het beeld transparant. Dan kun je 
goed zien wat je vorige foto was en telkens je beeld een 
klein beetje aanpassen.
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Dan gaan we nu beginnen! De eerste foto is ook de start 
van je film. In dit geval een driehoekje. Maak een foto met 
de rode knop. Vervolgens beweeg je het driehoekje een 
stukje en maak je de volgende foto. Vervolgens beweeg je 
je driehoekje weer een stukje verder en maak je de volgen-
de foto. Zo ga je door tot je het hele verhaal hebt verteld. 

De zoom knop kan van pas komen bij het maken van je  
animatie. Hiermee kun je op iets inzoomen ofwel vergroten.

Wil je terug kijken wat je gemaakt hebt, druk dan op het 
playknop.

START MET ANIMEREN



4

Met het pijltje rechts bovenin ga je terug naar het vorige 
scherm. Daar kun je de animatie bewerken.

In dit scherm zie je onderin alle foto’s die je gemaakt hebt. 
Ook hier kan je de animatie bekijken door op het playknop 
te drukken. Je kunt ook met je vinger door al je gemaakte 
foto’s scrollen. 

Als je op een foto klikt kun je hem nog bewerken, zoals  
kopiëren of in de prullenbak gooien.
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Je kunt onder de knop van de microfoon geluiden opnemen. 
Let op: het geluid begint met opnemen vanaf de foto die je 
hebt geselecteerd.

Je kunt onder het plusje ook muziek kiezen die op je mobiel 
of tablet staat. Klik op audio.

Klik op record, 3, 2, 1 en opnemen maar. Maak geluiden die 
bij je animatie passen. Vergeet niet op stop te drukken als je 
klaar bent met opnemen!

MUZIEK EN GELUID
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Als je op My Stop Motion Movie klikt onder jouw animatie, 
kun je deze een naam geven. 

Klik dan onder in de menubalk op Library en kies muziek 
vanaf je eigen mobiel of tablet.

Ben je klaar met je animatie, klik dan op het pijltje links  
bovenin. Dan kom je in het beginscherm.

JE FILM OPSLAAN OF UPLOADEN
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Tot slot. Klik op het vierkantje met het pijltje. Er komt nu  
een pop-up scherm. Klik op Export Movie. Je hebt nu een 
echt filmpje met de bestandsnaam.mov. Deze kun je nu 
uploaden of versturen. 

Veel succes en veel plezier!
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Klik daarna op Select en vink je animatie aan. 

Type hier de naam die je de film geven wil. Ben je klaar klik 
dan op gereed of Done.


