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Creatief werken met 
nieuwe media 

Quinten Smith  

Digitalisering en creativiteit

● Nieuwe media is digitale media.
● Beroepen en onderwijs worden digitaal. 
● Telefoon en tablet zijn krachtige creatieve tools.
● Elk leerniveau kan werken met digitale middelen. 
● Onderzoekend leren  
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Voorbeelden uit de praktijk van De Cultuurschool
YOU AVATAR

Doel: Kennis maken met AR ontwerpprogramma’s, het ontwerpen van een online 
merkidentiteit en hoe jij daarmee een netwerk kan creëren. Gebruikte app: zepeto.

Voorbeelden uit de praktijk van De Cultuurschool

Special FX The movie.
Zweefduiken, horror effecten of vliegen,  in film kan je werkelijk alles doen.          Je 
eigen action hero verhaal maak je met het groene doek en een paar app’s
Gebruikte apps; o.a Greenscreen by do-ink, Action movie, Toon camera, Anime power.
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Voorbeelden uit de praktijk van De Cultuurschool
VR Paint experience 
Je staat plotseling op de bodem van de oceaan, omringd door vissen kijk je je 
ogen uit. Ineens begeef je je in een achtbaan, waar je al gillend met enorme 
snelheid naar beneden stort. En dan...loop je door de verfspetters en het 
kunstwerk wat je zojuist hebt gemaakt. 
In VR kan je met elkaar spelen en bewegen maar ook samen iets maken. 
VR apps: Open Brush, Graffiti sketch, King Spray. 
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Tips en tricks voor een digitale les

● Koppel inhoud aan digitaal leren.
● App keuze.
● Waar en hoe verzamel je de eindresultaten. 
● Falende techniek omzeilen. 

3D apps

● Doodle 3D: Probeer een 3D dier te tekenen in 1 minuut

● Morphi 3D: Maak een sieraad of hoed zet het op je een buur. 

● Google AR 
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Muziek apps

● Playground  

● Koala: Maak een beat

● Garage band. 

Fotografie apps

● Photobooth

● Snapseed

● StopMotion 
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Literatuurlijst

● Kijktips:
-Voorbij de emoji VPRO Tegenlicht: https://www.npostart.nl/vpro-
tegenlicht/13-10-2019/VPWON_1295413

- Metamania, VPRO Tegenlicht: https://www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/07-02-
2022/VPWON_1335230

- https://www.weekvandemediawijsheid.nl/onderwijs/ Start 4 nov 2022

Literatuurlijst

Meer apptips:

Vergeet ook niet.. deze apps zitten vaak standaard op je telefoon:
- Emoticons toetsenbord 
- Google
- Sound recorder 
- Camera, voor  foto en film met o.a versnelling, vertraging en filters.
- Maps
- Screen recording
- In geval van Apple: Airdrop. 
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Literatuurlijst

Meer apptips:

Muziek:  
- Radiooo: muziek van over de hele wereld https://youtu.be/0CsDDeRuizY
- Voloco:Voice vervormen

https://youtu.be/JToWLEeK8zo
- Beatmaker 3

https://youtu.be/NSBS7iA9IoM
- Synth One: Muziek maken https://youtu.be/6IMk-

imWX08

Literatuurlijst

Meer apptips:

Film: 
- Action movie : Fx effect https://youtu.be/5qZlv-5nVzo
- Super power. Fx effect      https://youtu.be/E34A-dy-7vA
- Greenscreen by Do ink https://youtu.be/FxgB1J7Vs04
- Imovie: monteren en bewerken https://youtu.be/uJBPhLir_QI

kinemaster 
https://youtu.be/dOcJSJE19ag



8-11-2022

8

Literatuurlijst

Meer apptips:

Niet te vergeten:

- Canva: vormgevingstool    https://youtu.be/g9pUUEv01bU
- Qlone:  3D fotografie https://youtu.be/jKy3M8vVY-Q
- Tinker: leren programmeren      https://youtu.be/ya3xdPAyVAI

https://www.docentdirect.nl/blogs/6-educatieve-apps-onderwijs
- Transfer om foto’s of films van iphone/ipad naar de computer te krijgen 
- Feem soort van airdrop voor android 

Vragen?

Mag ook later via; 
Quinten Smith  

quinten@decultuurschool.nl
www.decultuurschool.nl


