
Maak uw eigen filmbestand met Movie Maker 
Movie Maker is een gratis programma, waarmee u filmbestanden kunt maken van uw 

eigen fotomateriaal.  

 

Voor Windows 7, 8/8.1 en 10 
Movie Maker is een programma van Microsoft, dat gratis te downloaden is.  

U kunt het gebruiken binnen Windows 7, 8/8.1 en 10.  

Movie Maker is onderdeel van het “Windows Essentials” pakket en is legaal en kosteloos te 

downloaden via deze website: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17779  

Op de website van Microsoft vindt u de instructies om het programma geïnstalleerd te krijgen 

op uw Windows computer. 

 

Hieronder leest u hoe u met het programma filmpjes maakt. 

 

Stap 1: Afbeeldingen importeren  
 Klik vanuit Windows op de knop Start > Alle programma's (Alle programs) > Movie 

Maker. Gebruikt u Windows 8, 8.1 of 10, dan kunt u het programma openen via de tegel 

op het Startscherm. 

 Bij het openen van Movie Maker staat u direct in het tabblad “Start” en van daaruit kunt 

u direct de foto’s en muziek importeren.  

 Door op de knop Video of foto toevoegen te drukken word er een venster geopend, 

waarmee u de foto’s kunt selecteren die u wilt toevoegen. U kunt hier in één keer 

meerdere fotobestanden selecteren om toe te voegen aan de film. 

 Nadat u de selectie van foto’s hebt gemaakt, drukt u op Openen, waarna de foto’s 

worden toegevoegd aan de film.  

 Dit herhaalt u net zo lang totdat u alle gewenste foto’s hebt toegevoegd. 

 

Stap 2: Muziek toevoegen 
Behalve afbeeldingen kunt u ook muziek aan de film toevoegen.   

 U klikt daarvoor in het lint op Start >  Muziek toevoegen, waarna er een venster word 

geopend om uw muziekbestand te selecteren.   

 U selecteert uw muziekbestand en klikt vervolgens op Openen. Het muziekbestand wordt 

nu zichtbaar aan de film toegevoegd. 

 Boven in het lint ziet u nu twee extra opties verschijnen. 1: Opties voor video 2: Opties 

voor muziek.  Als u op Opties voor muziek klikt, krijgt u daaronder de optie om het 

Muziekvolume aan te passen. Deze stelt u in op Maximaal.  

 Vervolgens stelt u bij Uitfaden in op Langzaam. 

  

Stap 3: Overgang van de foto’s toevoegen 
Een overgang is een manier om twee afbeeldingen aan elkaar te koppelen. Overgangen brengt 

u als volgt aan:    

 Klik in het lint op Animaties. Het linkerdeel van het lint bestaat uit 'Overgangen'. U kunt 

kiezen uit bijna tachtig overgangen.   

 Klik in het Storyboard op foto 2 (Sla foto 1 hierbij even over, aangezien de overgang 

tussen de foto’s plaatsvind kan er bij foto 1 een beperkt aantal overgangen gekozen 

worden)  waar u een overgang voor wilt plaatsen.  

 Als u met de muis over een optie voor een overgang gaat, krijgt u het voorbeeld te zien. 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17779


 
 Klik op een overgang als u deze wilt gebruiken. 

 Stel eventueel rechts daarnaast de Weergaveduur in en vul in hoeveel seconden u wilt dat 

de overgang duurt.  

 Wilt u de overgang bij elk fragment toepassen, klik dan op Overal toepassen. 

 Wilt u toch geen overgang, klik dan op de eerste overgangsmogelijkheid “Geen 

overgang”. 

 

Stap 4: lengte van foto slideshow passend maken 
Om nu de lengte van de slideshow gelijk te krijgen aan de lengte van de muziek heeft Movie 

Maker een optie om de weergaveduur van de afbeeldingen aan te passen, zodat deze in 

totaliteit gelijk zijn aan de lengte van het muziekstuk. 

 Klik links in het lint op Project.  

 Klik op de knop Passend maken voor de muziek. Hierna zal de lengte van de slideshow 

zich automatisch aanpassen naar de lengte van het muziekstuk. 

 

 Klik op een effect als u deze wilt plaatsen.  

U verwijdert een effect door te klikken op de eerste mogelijkheid Geen effect 

 

Stap 5: Beeldinstelling op breedbeeld instellen 
In het lint waar we zojuist de slideshow aan de muziek hebben aangepast staat tevens de 

beeldinstelling om de film op breedbeeld of standaard in te stellen. 

Wij adviseren u om de film in breedbeeld op te maken.  
 

 

 



Stap 6: Project opslaan 
Wanneer u in Movie Maker bezig bent met een film, slaat u het op als een 'Project'. Zolang de 

film opgeslagen is als Project, kunt u het programma sluiten en op een later moment verder 

werken aan de filmp op dezelfde computer. Verplaats het bestand níet als u er nog verder aan 

wilt werken. De bestandsextensie van een Project is .wlmp. 

Een project opslaan doet u als volgt: 

 Klik in het lint op de knop links naast Start, de zogeheten bestand knop 

 Klik op Project opslaan als. 

 Ga naar de juiste locatie waar u het bestand wilt opslaan, geef uw project een herkenbare 

naam en klik op Opslaan 

 
 

Stap 7: Een film opslaan 
Bent u klaar met de film dan is het tijd deze als film op te slaan. Dit doet u als volgt: 

 Klik in het lint op de knop links naast Start, de zogeheten bestand knop 

 Ga met de muis op Film opslaan staan. 

 Klik vervolgens op de optie High Definition.  
 Achter ‘Bestandsnaam’ wordt de naam voorgesteld die u ook aan het Project had 

gegeven. U kunt het bestand eventueel een andere naam geven.  

 Het filmpje wordt standaard opgeslagen in de map ‘Video’s’. U kunt voor een andere 

map kiezen.  

 Vervolgens kunt u onder de naam van de film bij Opslaan als de bestandsextensie 

aangeven. Stel deze in op Mpeg-4/H.264 videobestand (*.mp4) 

 Klik op Opslaan. 

 Uw film wordt nu omgezet naar een .mp4 videobestand. Dit kan een tijd duren, 

afhankelijk van de lengte van uw film.   

 Wilt u de film meteen bekijken, klik dan op Afspelen. U kunt er ook voor kiezen de map 

te openen waar het filmpje is opgeslagen. Klik op Sluiten als u geen van beide wilt.  

 
 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/b/bestandsextensie

