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HOLOGRAFISCHE FOTO 
 

Stap 1: maak de prisma 

Bekijk de video en maak de prisma. 
Benodigdheden: lat, schaar, secondelijm/plakband, potlood, 
ruitjespapier 

https://www.youtube.com/watch?v=TGD5S8ECEdI  

Stap 2: de holografische foto 

1. Zoek op internet ‘hologram dino’ bij afbeeldingen 
 

2. Download de foto op je computer. 

 
Stap 3: 4-delige foto in powerpoint 

1. Voeg je foto toe in powerpoint. 
 

2. Plaats de foto zoals op het scherm hiernaast. Let op de 
hulplijnen die je krijgt om alles mooi te centreren! 
 

3. Zorg dat de achtergrond effen zwart is. 
 

4. Sla je powerpoint op. 
 

5. Uploaden in Smartschool>TIN 3>uploadzone > hologram > foto 

 
 

 

Stap 4: testen! 

1. Doe de powerpoint open op je smartphone/tablet. 
 

2. Zet het prisma op het scherm, in het midden van je afbeelding. 
 

3. Maak de kamer donker voor een beter beeld. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TGD5S8ECEdI


HOLOGRAFISCHE VIDEO 
 

Om het als een holografische video te maken doe je net hetzelfde, maar dan met een video. 

1. Zoek op youtube ‘hologram video 180’ 

 

2. Kies een video dat je leuk vindt. 

 

3. Download de video als mp4 op je computer (www.youtubeinmp4.com, http://www.clipconverter.cc/nl/ of aan ander programma) 

 

4. Zet de video’s in Powerpoint (gebruik tab Invoegen en dan de knop video) 

 
 

5. Voeg de video toe en verdeel ze, net zoals bij de foto, over het scherm. 

 

6. Nu moet je zorgen dat de video’s allemaal op hetzelfde moment starten => tip 1: gebruik eerst een titeldia // tip 2: gebruik de knop ‘animaties’ 

 

7. Op sommige smartphones begint de video niet automatisch af te spelen. Je kan dit oplossen door het scherm op te nemen met www.screencast-o-

matic.com en de video te downloaden als mp4 op je smartphone. 

 

8. Test je hologram! 

 

9. Ok? Uploaden in Smartschool > TIN 3 > uploadzone > hologram > video. 

 

 

http://www.youtubeinmp4.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/


Bronvermelding: 

Bronvermelding staat in de tekst zelf vermeld. Foto voorblad: http://www.pcmweb.nl/nieuws/projecteer-een-hologram-met-je-smartphone.html  

Foto dino: 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnKnWjsvLAhVDJJoKHQTrArQQjRwIBw&url=http

s%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.animas.hologramdino&psig=AFQjCNFy_AMhO6XdNc5tnlV8XJ4U548uTQ&ust=145

8420660043381  
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