
Camerabediening & KerkTV gebruiken
Maak cameraposities aan, voorzie onderdelen

van schakelmomenten en bedien KerkBeamer

Leuk dat je aan de slag wilt met camerabediening en weer-

gaven voor KerkTV via KerkBeamer. In deze handleiding vind je 

hierover alle basisinformatie. Je leert wat weergaven en 

cameraposities zijn, hoe je ze aanmaakt en toepast en hoe je 

KerkBeamer vervolgens bedient.

1. Nieuwe cameraposities aanmaken

Klik rechts bovenin op een camera(beeld) om deze te openen. 

Je ziet in het scherm aan de rechterkant een ronde 

bedienknop, hiermee kun je de camera laten bewegen en in- 

en uitzoomen.

Cameraposities zijn vaste posities die je in een dienst wilt 

kunnen gebruiken. Denk aan een overzicht van de kerkzaal, de 

voorganger, het orgel en de band. Per camera kun je zoveel 

posities aanmaken als je wilt. Klik hiervoor op het bewerkicoon 

en navigeer de camera naar de gewenste positie. Klik nu op 

Nieuwe positie aan de linkerkant en geef de positie een 

herkenbare naam. Herhaal dit voor de cameraposities die je bij 

deze camera wilt kunnen gebruiken. Je kunt dit later ook nog 

doen, dus het hoeft nog niet perfect. Pas deze stappen toe op 

alle toegevoegde camera’s.

In onze online handleiding vind je tips voor het aanmaken van 

cameraposities. Daar lees je onder andere waarom je dubbele 

posities moet aanmaken.
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2. Standaard cameraposities bewerken

Het kan voorkomen dat een positie achteraf gezien toch niet 

helemaal lekker ingesteld is. Je kunt een bestaande positie 

bewerken door de camera naar de gewenste positie te 

navigeren en vervolgens op het bewerkicoon te klikken. Klik nu 

op een bestaande positie en sla deze op. Sluit het bewerk-

scherm door weer op het bewerkicoon te klikken.
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3. Onderdelen geschikt maken voor KerkTV

Onderdelen kun je per stuk voorzien van weergaven, camera-

posities en schakelmomenten.

De weergaven en cameraposities bepalen hoe een onderdeel 

eruit ziet op KerkTV. De schakelmomenten bepalen wanneer 

een gecombineerde weergave wordt ingeschakeld.

Klik in de presentatie met de rechter muisknop op een onder-

deel (bijvoorbeeld een lied) en kies Weergave KerkTV. Dit kan 

via de software van KerkBeamer en via app.kerkbeamer.nl.

Weergaven selecteren
Weergaven geven aan hoe de inhoud van een onderdeel weer-

gegeven wordt op KerkTV. Kies voor bijvoorbeeld tekst over 

beeld, beeld naast beeld, ondertiteling etc. Selecteer de 

weergaven die je bij een onderdeel wilt gebruiken door erop te 

klikken. Je kunt meerdere weergaven selecteren. Je past deze 

straks toe bij schakelmomenten.

Cameraposities selecteren
Ga, via het tabblad bovenaan de pop-up, naar Cameraposities. 

Per onderdeel kun je cameraposities selecteren. Deze gebruik 

je in schakelmomenten en kun je gebruiken als het onderdeel 

live staat. Zo kun je, bijvoorbeeld tijdens een lied, snel 

schakelen tussen verschillende cameraposities. Selecteer de 

gewenste cameraposities door op een positie te klikken. Je 

kunt meerdere posities selecteren.

Schakelmomenten
Ga via het tabblad bovenaan naar Schakelmomenten. 

Schakelmomenten zijn de momenten waarop een combinatie 

van een weergave en een camerapositie weergegeven wordt. 

Dit is bijvoorbeeld het startmoment, waarop het betreffende 

onderdeel live gezet wordt. In de schakelmomenten zie je dat 

aan het dianummer en de tekst “Start”. De weergave ernaast 

en een camerapositie geven aan wat er gebeurd. Op deze 

manier kun je alle dia’s voorzien van aparte weergaven en 

cameraposities. Stel je alleen dia 1 in dan gelden die weergave 

en camerapositie voor alle opvolgende dia’s.

Om een schakelmoment toe te voegen klik je op het blokje met 

Extra schakelmoment. Selecteer als eerste voor welke dia je 

een schakelmoment wilt kiezen. Kies hierna een weergave en 

een camerapositie. De mogelijkheden die je hebt zijn de 

hiervoor geselecteerde weergaven en cameraposities. Klik op 

Toevoegen om het nieuwe schakelmoment toe te voegen.

Wil je in een dia meerdere weergaven of cameraposities? Je 

kunt meerdere schakelmomenten toevoegen aan een dia. Kies 

daarvoor bijvoorbeeld opnieuw “Dia 1” en kies een andere weer-

gave en camerapositie. Er wordt een extra klik toegevoegd aan 

“Dia 1”. Verderop lees je hoe je hier doorheen klikt tijdens een 

presentatie.

Wil je een schakelmoment verwijderen? Klik dan op het 

betreffende schakelmoment en verwijder het moment door op 

het prullenbakje rechts onderin te klikken.
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Weergaven en cameraposities in templates en standaard onderdelen

Op de bij stap 3 beschreven manier kun je elk onderdeel in je KerkBeamer presentatie geschikt maken voor KerkTV. 

Omdat veel onderdelen er elke dienst hetzelfde uit zullen zien (het gebed is bijvoorbeeld altijd een camerabeeld met de 

camerapositie “voorganger” en een lied is altijd ondertiteling met de camerapositie “band”) kun je in de template 

standaard weergaven en cameraposities aangeven. Dit kan voor standaard onderdelen zoals lied, bijbelteksten, 

PowerPoint presentaties etc., maar ook voor eigen template onderdelen. Zo hoef je alleen nog maar wijzigingen, aan te 

brengen (bijvoorbeeld wanneer een lied niet met de band is maar met het orgel) of onderdelen uit te breiden met extra 

kliks, weergaven en cameraposities. Dat scheelt aanzienlijk in tijd. Het inrichten van templates laten we in deze 

handleiding buiten beschouwing, maar beschrijven we binnenkort in onze online documentatie.

4. KerkBeamer bedienen

Als je presentatie klaarstaat kun je starten met afspelen. Dit 

kun je via app.kerkbeamer.nl in je eigen browser testen. Je ziet 

dan geen camera’s, maar je kunt wel kijken hoe de presentatie 

eruit ziet en of de weergaven en cameraposities goed gaan. Wil 

je goed testen, met camerabeelden? Doe dit dan via de 

software van KerkBeamer in de kerk.

Dubbelklik op een onderdeel in de onderdelenlijst om deze in 

de wachtrij te zetten. Klik vervolgens dubbel op de eerste dia in 

de wachtrij om deze live te zetten. De beamerweergave zie je 

nu in het groot. Als je een multiviewer gebruikt in de kerk zie je 

in “program” de weergave zoals deze op KerkTV te zien is.

Om door de dia’s te klikken gebruik je de volgende en vorige 

buttons onder de grote weergave of de pijltjestoetsen op je 

toetsenbord. Als je de onderdelenlijst in chronologische 

volgorde hebt kun je achter elkaar door klikken.

Ondertiteling en extra kliks
Gebruik je de weergave “Ondertiteling” of heb je meerdere kliks 

in een dia? Er verschijnt bij de betreffende dia’s een extra 

bedienbalk, met volgende en vorige buttons aan de rechter-

kant. Hiermee kun je door de ondertiteling of kliks klikken, 

terwijl de beamerweergave blijft staan. Zo geef je op KerkTV 

twee regels weer, terwijl de beamer een volledig vers laat zien. 

Ben je aan het einde van het vers? Je kunt gewoon 

doorklikken, de beamer volgt de ondertiteling en gaat naar de 

volgende dia. Ook met de pijltjestoetsen kun je door blijven 

klikken. Deze schakelen automatisch over naar de extra 

bedienbalk.

Voorbeeld/LIVE

Lied 148: 1, 2, 4
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5. Weergaven en cameraposities aanpassen

Als de weergaven en cameraposities per onderdeel goed zijn 

ingesteld kun je doorklikken in de presentatie en zullen de 

weergaven en camera’s automatisch ingesteld worden. Het 

kan natuurlijk voorkomen dat je tijdens een dia toch een andere 

weergave of een andere camerapositie wilt gebruiken. In de 

rechterbalk in KerkBeamer heb je hiervoor een aantal opties.

Goed om te weten: de rode lijnen om de camera, weergaven en 

cameraposities geven aan wat op dit moment gebruikt wordt.

Camera’s
Door bovenin op een camera te klikken kun je de camera’s per 

stuk bedienen of een camerapositie selecteren. Gebruik deze 

optie alleen als je onvoldoende mogelijkheden hebt bij de 

cameraposities verderop in de balk en let op; bij een camera 

die live staat zal dit leiden tot een live beweging.

Weergaven
In stap 3 heb je een aantal weergaven geselecteerd die je bij 

het betreffende onderdeel wilt kunnen gebruiken. Deze vind je 

terug onder “Weergaven”. Kies hier een weergave die je wilt 

gebruiken door erop te klikken. Dit wordt direct doorgevoerd. 

Klik je vervolgens op Volgende in de bedienbalk? Dan wordt het 

vooraf gekozen schakelmoment weer opgepakt.

Cameraposities
Wil je tijdens een onderdeel wisselen van camerapositie? Dit 

doe je bijvoorbeeld wanneer er een muziaal intermezzo is 

waarbij je een close-up wilt van de gitarist, of wanneer je 

tijdens een doop het doopvont in beeld wilt brengen.

In stap 3 heb je een aantal cameraposities geselecteerd, die je 

bij het betreffende onderdeel wilt kunnen gebruiken. Deze vind 

je terug onder “Cameraposities”. Kies een camerapositie door 

erop te klikken. De camera wordt goed gezet, waarna deze 

direct live gaat. Je kunt dit snel achter elkaar doen, waardoor je 

een mooie dynamische uitzending kunt maken.
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6. Volgend schakelmoment en automatisch schakelen

Onderaan de rechterbalk vind je informatie over het volgende 

schakelmoment. Dat is het moment waarop er iets gebeurd; 

een andere weergave of een andere camerapositie. Aan het 

icoon zie je welke weergave er bij een volgende klik gebruikt 

wordt. In tekst zie je om welk onderdeel en dia het gaat. 

Daaronder zie je welke camera en camerapositie gebruikt gaan.

Automatisch schakelen is erg handig. Dit maakt het bedienen erg eenvoudig. Toch kunnen er momenten zijn waarop je 

dit even wilt uitschakelen. Je kunt dan op het groene schuifje voor  “Automatische bediening ingeschakeld” klikken. De 

auto-matische bediening wordt uitgeschakeld.

In de rechterbalk heb je nu beschikking over alle weergaven en cameraposities. Deze kun je gebruiken door erop te 

klikken. Als je nu naar een volgende dia of een volgend onderdeel gaat worden de vooraf ingestelde schakelmomenten 

niet gebruikt. Klik weer op het schuifje om het automatisch schakelen opnieuw in aan te zetten.

7. Weergave beamer aanpassen

Als laatste vind je in de rechterbalk een button met de naam 

“Weergave beamer”. Hiermee heb je invloed op wat er op de 

beamer getoond wordt. Standaard wordt de KerkBeamer 

presentatie getoond, met alle onderdelen zoals je die in het 

grote voorbeeldscherm ziet. Door op de button te klikken kun je 

er eventueel ook voor kiezen om camerabeelden of een extra 

laptop op de beamer weer te geven. Klik hiervoor op de 

gewenste weergave en vervolgens op Toepassen.

Dit is de basis van camerabediening

en KerkTV in KerkBeamer

Je kunt nu aan de slag met weergaven, cameraposities en 

schakelmomenten. Ook weet je hoe de rechterbalk in de KerkBeamer 

software werkt. Online vind je binnenkort uitgebreidere documentatie.

Heb je toch nog vragen? Wij helpen je graag persoonlijk verder.

Neem contact op via de hiernaast genoemde contactgegevens.

Hulp nodig?

           +31 55 234 0600

           055 - 23 40 600

           info@kerkbeamer.nl

Volgend schakelmoment
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