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Tijdens mijn minor DMP voer ik twee 

verschillende experimenten uit. Door deze 

twee experimenten uit te voeren zal ik tot een 

beter eindproduct komen. De experimenten 

zullen een vraagstelling ophelderen en mij een 

richtlijn geven voor het te volgen traject. Mijn 

project bestaat uit het opzetten en in de markt 

zetten van het product dat heet Virtual Reality 

Tour. Hiervoor zal ik moeten werken met voor 

mij onbekende software. Er zijn verschillende 

manieren om 360 graden video’s te produceren. 

Mijn experiment zal zich daarom richten op de te 

gebruiken software.

Inleiding

INHOUDSOPGAVE
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k ga dit experiment uitvoeren 

omdat ik mij op een voor mij 

onbekend terrein begeef. Ik 

heb nog niet eerder met 360 graden 

video’s gewerkt en hierdoor weet ik 

niet welke programma’s ik het beste 

kan gebruiken om de beelden te 

monteren en af te spelen. Daarom wil 

ik een kort experiment doen om er 

achter te komen welke programma’s 

er bestaan en welke het beste 

werken. 

Wat zijn 360 graden video’s?

360 graden video’s zijn video’s die te 

bekijken zijn in speciaal ontwikkelde apps 

of via YouTube en Facebook waarop het 

mogelijk is om volledig om je heen te 

kijken. Hierdoor lijkt het alsof je tijdens de 

opnames aanwezig bent op de film locatie. 

Je begeeft je in feite op de positie van de 

camera en hier is het mogelijk om volledig 

om je heen te kijken. Hierdoor creëer je een 

nieuwe ervaring voor de kijker waardoor 

hij of zij veel dichter bij het onderwerp 

betrokken wordt.

Stitchen

Met het zogenaamde stitchen van beelden 

wordt het aan elkaar plakken van de 

individuele beelden bedoelt. Er wordt 

gewerkt met een zestal camera’s. Door 

deze beelden aan elkaar te hechten 

(stitchen) ontstaat een videobestand 

waarin 360 graden om je heen kan worden 

gekeken. 

Canvas

Het “doek” waarmee je werkt in je grafische 

vormgeving. Een canvas van 1920x1080 

houdt in dat het canvas 1920 pixels breed 

en 1080 pixels hoog is. 

De probleemstelling waar ik in mijn 

experiment tegenaan loop is de 

onwetendheid over de markt waarin 

ik mij met mijn product begeef. Ik 

weet niet precies wat er allemaal 

mogelijk is en welke middelen het 

beste ingezet kunnen worden om tot 

het beste eindresultaat te komen. 

Welk programma is het meest 

geschikt om 360 graden video’s in te 

monteren?
I

2.1 Aanleiding

METHODISCHE

VERANTWOORDING

2.2 Probleemstelling 2.2.1 Hoofdvraag

Waar moet een programma aan 

voldoen om 360 graden video’s in te 

kunnen monteren?

Wat zijn de voordelen van de 

geschikte programma’s?

Wat zijn de nadelen van de geschikte 

programma’s?

2.2.2 Deelvragen

2.2.3 Begrippen matrix
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Onderzoek

e onderzoeks-

methode die ik 

zal hanteren voor 

mijn experiment is een 

kwalitatief onderzoek. Bij 

het zoeken naar de juiste 

onderzoeksmethode kwam 

ik een beschrijving van 

kwalitatief onderzoek tegen 

die naar mijn idee perfect 

aansluit bij de doelstelling 

van mijn experiment.

“ Kwalitatief onderzoek 

wordt toegepast wanneer 

diepgaande informatie 

gewenst is. Er wordt 

informatie verzameld over 

motieven, denkbeelden, 

gedrag en emoties. Het gaat 

bij kwalitatief onderzoek 

niet om generalisatie van de 

uitkomsten naar de gehele 

doelgroep, maar om een 

beeld te krijgen van wat er 

leeft onder de doelgroep.“

Deze onderzoeksmethode 

sluit beter aan bij 

mijn experiment dan 

kwantitatief onderzoek 

omdat de opdracht is 

om het experiment in 

een aantal dagen uit te 

voeren. Hierdoor is het 

niet realistisch om in een 

korte tijd veel informatie te 

verzamelen van een grote 

groep.

In het geval van mijn 

hoofd- en deelvragen met 

betrekking tot kwalitatief 

onderzoek ben ik zelf de 

doelgroep omdat ik zelf 

een beeld moet krijgen 

van de markt waar ik mij 

in begeef. Daarnaast heb 

ik als doelgroep bepaalde 

motieven en denkbeelden 

waar ik antwoord op zal 

moeten vinden.

D

2.5 Onderzoeksmethode

mijn doelstelling is 

om er voor te zorgen 

dat ik tijdens het 

project zal gaan werken met 

de meest geschikte software 

om op deze manier zo efficiënt 

mogelijk te werken. Dit kan ik 

bereiken door doormiddel van 

het beantwoorden van mijn 

deelvragen mijn hoofdvraag te 

beantwoorden.

M

2.3 Doelstelling

it experiment is erg 

relevant omdat ik 

mij met mijn product 

op een nog onbekend terrein 

begeef. Ik weet nog niet goed 

wat te mogelijkheden zijn. 

Het experiment helpt mij om 

in kaart te brengen wat er 

mogelijk is en welke optie 

het beste is om tot een zo 

goed mogelijk eindproduct 

te komen. Het experiment zal 

mij dwingen om verschillende 

opties te onderzoeken en mij 

niet direct laten focussen  

op slechts één optie.

D

2.4 Relevantie

“walitatief onderzoek 

geeft een beeld van de 

wensen, ervaringen, 

meningen of behoeften van 

de doelgroep. Bij kwalitatief 

onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van:

- Groepsdiscussies 

- Diepte-interview 

- Eye-tracking 

- Onderzoekslocaties  

 voor marktonderzoek 

- Werven van   

 respondenten voor  

kwalitatief marktonderzoek”  

 

Niet alle bovenstaande 

technieken sluiten goed aan 

bij mijn doelstelling en zijn 

niet allemaal haalbaar of 

relevant voor mijn experiment. 

De bovengenoemde 

onderzoekstechnieken zijn 

vooral gericht wanneer er 

onderzoek wordt gedaan met 

een externe doelgroep. Daarom 

heb ik er voor gekozen om 

voor mijn experiment gebruik 

te maken van een vergelijkend 

onderzoek. 

“Vergelijkend onderzoek is een 

manier van onderzoek waarbij 

de onderzoeker twee (of meer) 

groepen of situaties met elkaar 

vergelijkt.” 

Om gebruik te maken van 

deze onderzoeksmethode 

zal ik dus twee of meerdere 

programma’s met elkaar 

moeten gaan vergelijken. 

Deze onderzoekstechniek 

sluit daarom ook aan op mijn 

deelvragen.

K

2.6 Onderzoekstechniek
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r zijn veel verschillende programma’s om normale beelden te monteren. 

Dit kunnen de meest eenvoudige montageprogramma’s zijn zoals 

Windows Moviemaker tot professionelere software zoals Adobe 

Premiere en Final Cut Pro. Bij deze programma’s importeer je video’s die 

je hebt gemaakt op een resolutie van bijvoorbeeld 1920x1080 pixels. De 

beelden die worden ingeladen hebben daarmee dezelfde afmetingen als je 

canvas.

Door gebruik te maken van 360 graden video’s heb je te maken met meerdere 

camera’s die allemaal bepaalde afmetingen meevoeren. De instellingen 

waarmee wordt gefilmd voor 360 graden video’s hebben een ouderwetste 4:3 

verhouding. Dit houdt in dat de uitkomst van elke camera een relatief vierkant 

beeld geeft in plaats van het gebruikelijke rechthoekige 16:9 formaat. Bij de 

GoPro camera’s die gebruikt worden om 360 graden video’s te produceren 

heb je bijvoorbeeld een 4:3 resolutie van 2704x2028 pixels per camera. Door 

deze zes camera’s op één groot canvas te importeren kun je de beelden aan 

elkaar plakken.

Er zijn een aantal elementen van deze workflow 

die afwijken van reguliere software. Het 

importeren en synchroniseren zou ook gedaan 

kunnen worden met reguliere montage software. 

Met het synchroniseren bereik je dat alle beelden 

gelijk lopen. De opnames van de verschillende 

camera’s starten namelijk nooit exact gelijk. 

Door gebruik te maken van beweging aan het 

begin van je video of door een hard geluid te 

maken kun je de verschillende beelden op de 

tijdlijn gelijk leggen. Hierdoor starten en stoppen 

alle video’s synchroon.

Het verschil met de 360 graden software ten 

opzicht van de reguliere montage programma’s 

zit hem voornamelijk in het plakken van de 

camera’s die naar boven en naar onder filmen. 

Om het gewenste 360 graden effect te bereiken 

dienen deze twee beelden op een aparte manier 

uitgerekt te worden. Dit doet de 360 graden 

software voor je. Dit is niet handmatig te doen 

omdat de beelden in elkaar overlopen en je niet 

weet waar de uiteindelijke stitchlijnen precies 

moeten komen. 

 

 

 

 

Dit dient nog wel handmatig geperfectioneerd 

te worden door stitchlijnen te verschuiven of 

het complete camerabeeld een aantal graden te 

roteren of op te schuiven.

Doordat de verschillende camera’s een andere 

kijk hoek op de horizon hebben is het belangrijk 

om de horizon handmatig recht te leggen. Dit 

kan alleen in de 360 software omdat daarin 

de beelden al redelijk gelijk liggen. Het is wel 

van belang om de stabiliteit van de horizon 

handmatig goed te leggen omdat er anders 

misselijkheid kan optreden.

De overige stappen van de workflow kunnen 

allemaal ook in de reguliere software gedaan 

worden. Zo kan de kleurcorrectie etc. ook 

met andere software gedaan worden. Het 

enige nadeel hiervan is dat de video eerst 

geëxporteerd moet worden vanuit de 360 

graden software en daarna vanuit de overige 

gebruikte software. Dit kan dus leiden tot 

kwaliteitsverlies. 

 

 

Er zijn een aantal programma’s die aan deze 

voorwaarden voldoen. Omdat ik mij met mijn 

product in een professionele markt begeef zijn 

er een aantal programma’s die voor mij van 

toepassing zijn. De software die ik ga gebruiken 

moet de mogelijkheid bieden om handmatige 

aanpassingen door te voeren om zo zelf de 

controle te houden over het eindproduct. De 

programma’s die voor mij in aanmerking komen 

zijn Videostitch studio V2 en Autopano Video 

Pro. Deze twee programma’s hebben de meeste 

mogelijkheden voor wat betreft het monteren 

van 360 graden video’s. 

Deelvraag 1 : Waar moet een programma aan voldoen om 360 graden video’s 
in te kunnen monteren?

E

LITERATUUR 
2.7

Door inzicht te krijgen in de manier van werken met 360 graden montage 

software heb ik een workflow opgezocht. Deze workflow ziet er als volgt uit:  

 

- How to setup my GoPro for 360 video capture 

- Capture a 360 video and prepare for stitching 

- Import and synchronize your videos 

- Stitch your videos 

- Stabilize and straighten the horizon of your video 

- Adjust the color balance of your videos 

- How to export 360 videos 

- How to publish and share 360 videos. 
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m mijn tweede 
en mijn derde 

deelvraag te kunnen 
beantwoorden heb ik 
beide programma’s 
gedownload en hier 
verschillende test 
video’s mee gemaakt. 
Om zekerheid te 
hebben over het testen 
van de verschillende 
programma’s heb 
ik gewerkt met 
standaard beelden 
die te downloaden 
zijn op de website van 
Kolor. Dit zijn GoPro 
camerabeelden waar de 
gewenste instellingen 
etc. van tevoren op 
de juiste manier zijn 
ingesteld. Hierdoor heb 
ik dus de verschillende 
tests uitgevoerd 
met hetzelfde 
beeldmateriaal. 

Videostitch is een op zichzelf staand programma dat 

weinig ondersteuning krijgt van grote bedrijven. Het 

werkt daarnaast met PTGui wat weer van een externe 

partij is. Autopano video wordt geproduceerd door Kolor, 

evenals de Autopano Giga plugin. Kolor heeft hiermee 

dus een totaal oplossing in handen. Daarnaast werkt het 

nauw samen met GoPro. 

Het voordeel van Videostitch is dat je in principe alle 

wijzigingen etc. in één programma kunt doorvoeren. 

Hierdoor behoud je overzicht en kun je redelijk snel 

werken.  

Daarnaast heeft het als groot voordeel dat de preview je 

direct de uitkomst van de video laat zien. 

Autopano daarentegen werkt met twee verschillende 

programma’s. Bij het editten maak je gebruik van 

Autopano en bij het finetunen maak je gebruik van 

Autopano Giga. Eventuele wijzigingen die je doorvoert 

moeten eerst worden opgeslagen voordat ze zichtbaar 

zijn. 

eide programma’s hebben als voordeel dat ze 

mij in staat stellen om een aantal handelingen 

automatisch uit handen te nemen en ze bieden 

daarnaast alsnog de mogelijkheid om dingen handmatig 

te wijzigen en te verbeteren. 

Beide programma’s werken met extra plugins om 

volledige controle te bieden. Videostitch werkt samen 

met PTGui en Autopano maakt gebruikt van Autopano 

Giga. Omdat ik de volledige controle over mijn video’s wil 

ben ik er van uit gegaan de beide programma’s met alle 

mogelijke opties te gaan gebruiken.

B

Veldonderzoek
2.8

O

Deelvraag 2 : Wat zijn de voor- en nadelen van de geschikte programma’s?



12 13Experiment 1 Experiment 1

utopano video is zeker in het begin veel gebruiksvriendelijker dan 

Videostitch. Dit komt met name door het zogenoemde Smart ISO systeem. 

Dit houdt in dat in plaats van het stitchen in recht lijnen het zelf op zoek 

gaat naar belangrijke onderwerpen en hier omheen werkt. Dit is vooral goed 

toepasbaar wanneer je werkt met een statisch camerapunt. Je kunt vervolgens 

wel kleine wijzigingen doorvoeren maar het is wel beperkt. Wanneer je werkt met 

een bewegende camera dan is deze optie minder geschikt voor het stitchen van 

de verschillende beelden. Voornamelijk omdat je bij een bewegende camera de 

orientatie van de camera’s moet aanpassen. Dit is niet mogelijk wanneer je gebruik 

maakt van het Smart ISO systeem.

A

Beide programma’s hebben als nadeel dat ze allebei relatief duur zijn in de aanschaf. Zo kost het programma 

Videostitch $995,00 en voor Autopano betaal je $650,00. Helaas ben je er niet met deze kosten alleen. Bij 

beiden programma’s zijn extra plugins nodig om de volledige controle te krijgen over de video’s. 

Veldonderzoek
Deelvraag 3 : Wat zijn de nadelen van de geschikte programma’s?

Zo maakt Videostitch gebruik van PTGui en Autopano maakt gebruik van Autopano Giga. Ook deze plugins 

brengen extra kosten met zich mee. De kosten voor PTGui bedragen $149,00 en voor Autopano Giga betaal 

je $215,00. De totale kosten bedragen dus voor het gebruik van Videostitch $1144,00 en voor Autopano 

$865,00. Autopano is daarmee dus $279,00 goedkoper dan Videostitch. 

Het nadeel hiervan is voor Videostitch dat je te maken hebt met 3 partijen. Namelijk Videostitch, PTGui en 

GoPro. Deze drie individuele partijen werken samen aan één uitkomst. Hierdoor zal de workflow niet volledig 

geoptimaliseerd zijn. Kolor daarentegen biedt een totaal pakket van Autopano, Autopano Giga en werkt 

direct samen met GoPro. Daarnaast leveren ze ook een eigen camera-houder. Hierdoor is alles perfect op 

elkaar afgestemd omdat ze geen rekening hoeven te houden met externe partijen. 
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Uit het veldonderzoek is gebleken dat 

zowel Autopano Video als Videostitch 

hun voor- en nadelen hebben. 

Doordat Videostitch werkt met 

verschillende externe partijen is niet 

alles even goed op elkaar afgestemd. 

Dit heeft voor mij voor de test uit het 

veldonderzoek nog geen problemen 

opgeleverd. Ik weet niet hoe dit zal 

zijn wanneer ik tegen een aantal 

problemen op loop in mijn project. 

Autopano daarentegen biedt een  

 

 

 

complete oplossing voor wat betreft 

software. Daarnaast zorgt de directe 

samenwerking met GoPro er voor dat 

er zeer waarschijnlijk in de toekomst 

voldoende ondersteuning blijft voor 

het bedrijf. Ook biedt het een video 

app (kolor eyes) die het mogelijk 

maakt om 360 graden video’s te 

bekijken. 

De conclusie die kan worden getrokken uit de bevindingen van de literatuur uit paragraaf 2.7 
is dat er wel gewerkt moet worden met software die specifiek ontwikkelt is om 360 graden 
video’s te monteren. Dit houdt echter niet in dat de reguliere software niet meer nodig is. 

Programma’s als Adobe Premiere en Final Cut Pro kunnen worden gebruikt om de timing van 
de verschillende camerabeelden gelijk te leggen en om kleurcorrecties uit te voeren. Daarnaast 

is gebleken dat er twee opties zijn voor mij voor wat betreft montage software van de 360 
graden video’s. Dit zijn Autopano Video en Videostitch.

BEVINDINGEN
Literatuur 

3.0

3.1

Veldonderzoek 
3.2
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r kan dus gezegd worden dat zowel 

Autopano als Videostitch beiden 

geschikt zijn voor het doel wat 

ik wil bereiken met mijn project. Beide 

programma’s stellen mij in staat om 360 

graden video’s te produceren. Hierbij is 

Autopano gebruiksvriendelijker en (in 

het begin) eenvoudiger om te gebruiken. 

Redelijk eenvoudige statische video’s 

kunnen door middel van het Smart ISO 

systeem sneller geproduceerd worden in 

Autopano. 
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E

Conclusie& 
Discussie
4.1 Conclusie 

anneer het monteren om meer 

controle vraagt kan ik beter 

gebruik maken van Videostitch. 

Videostitch stelt mij meer in staat om 

handmatige wijzigingen door te voeren. Het 

is lastiger om handmatig wijzigingen door 

te voeren maar het biedt wel meer controle 

over de video. Voor wat betreft prijs doen 

de beide programma’s niet veel voor 

elkaar onder, maar omdat Autopano een 

totaal oplossing biedt en de steun krijgt 

van GoPro denk ik dat dit de beste optie is 

om te gebruiken. Daarnaast zal ik gebruik 

maken van reguliere software.

W
4.2 Discussie 

GECITEERDE 

WERKEN
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