
Opnemen met Audacity

Basisvaardigheden 
om een voiceover-opname te maken



Audacity is opensource audio-
opname software. Dat wil 
zeggen dat iedereen toegang 
heeft tot de code van de 
software. Iedereen kan de 
software gratis gebruiken en 
de code aanpassen. 

Met Audacity kan je 
geluidsopnames maken en 
bewerken. Opslaan kan onder 
meer in bestanden als WAV-
(windows) , AIFF (apple)- en 
MP3-. Audacity is beschikbaar 
voor Windows, Mac en Linux. 
In deze presentatie gebruiken 
we Windows. Dit wijkt bijna 
niet af van de Apple versie.



Om te beginnen met Audacity, 
moet je deze eerst
downloaden via de pagina:

https://www.audacityteam.org



Maak een keuze en klik er op



In dit geval kies ik voor Windows.



Je komt dan op de downloadpagina. Als je op downloaden klikt, begint het downloaden vanzelf. Je ziet dit links onder in 
beeld. Lees goed wat je moet doen en volg alle stappen. Dan gaat het vanzelf.



Als je nu op het icoontje onderaan op je balk of op je bureaublad klikt. Opent de Audacity-pagina zich.

Deze ziet er zo uit:

We gaan er van uit dat de installatie is gelukt.



Met de vergrootglaasjes kun 
je de track korter of breder 
maken. Dit kan vaak ook 
mbv je toetsenbord.

Met deze pijltjes ga 
je terug en vooruit. 
Het is hetzelfde als 
control Z en 
control Y op je 
toetsenbord

Deze icoontjes staan 
voor kopiëren en plakken. Dit kan 
ook dmv de toest combinaties 
control C en control V

Dit streepje staat voor ‘cursor’

Met dit schaartje kun je 
knippen in je opname. Dit 
kan ook dmv van de 
backspacetoets op je 
toetsenbord.

opnameknop

Cursor naar het 
einde van de track

Cursor naar het 
begin van de track

stop

afspelen

pauze

Uitleg over icoontjes



Hier kan je het volume van je microfoon aanpassen

Met dit schuifje zet je je speaker harder/zachter

Hier zie je 44100 Hrz. Voor een professionele opname is dat meestal 48000 Hrz



Hier kan je het volume van je microfoon aanpassen

Hier stel je in met welke 
speakers je afspeelt. (intern of extern)

Hier stel je in met welke 
microfoon je inspreekt 
(intern of extern)



In principe lever je een opname in mono aan. Wil je 
toch een stereo opname maken, dan klik je hier en 
kies je stereo  

Dit is de opname knop.  Als je 
hierop drukt begint het opnemen.



Via preferences of voorkeuren kan je ook veel instellingen aanpassen

Bij Windows klik je op bewerken en daarna (onderaan) op 
voorkeuren/preferences

Bij Apple ga je naar bestand en kies je 
voor voorkeuren/preferences



Hier kan je ook verandering aanbrengen in Hrz

Verander de 16 bit in 24 bit voor een 
professionele opname



En hier welke microfoon je wilt gebruiken

Hier kan je aangeven welke speakers je wilt gebruiken

Geef aan of je in mono of stereo wilt opnemen



De meeste opdrachtgevers vragen mij om de opname aan te leveren in:
 WAV
 Mono
 48000 Hrz
 24 bit 

Lever je opname schoon en kaal aan:
 Schoon wil zeggen dat je geluiden die er niet in horen (zoals smakjes en tikjes) er uit hebt gehaald. 
 Kaal wil zeggen dat je geen geluidsbewerking hebt gebruikt. Dus geen compressie, limiter, 

ruisonderdrukking etc.

Neem niet te hard en niet te zacht op:
 Een opname moet meestal tussen de -3 db en -6db worden aangeleverd. 

Vraag altijd aan je opdrachtgever hoe je de opname moet aanleveren. Soms zijn er specifieke wensen.



Als alle instellingen goed staan kan je 
beginnen met opnemen.
Je drukt op de rode opname knop.
Vervolgens neemt het programma je 
stem op.
Als je op de spatiebalk klikt stopt het 
opnemen.
Sla je opname op als je niet wilt dat je 
iets kwijt raakt.



Ga naar ‘bestand’
Kies “exporteren als WAV”



1- Kies een plek om je 
opname op te slaan

2- Geef je opname een 
naam

3- Klik tenslotte op opslaan

Tip: Hier kan je ook weer kiezen in welk bestand je wilt opslaan



Vervolgens krijg je dit te zien. 
Dat mag je invullen, maar is 
eigenlijk helemaal niet nodig
Dus alleen op OK klikken 
is voldoende



En dan is je opname opgeslagen



Importeren van je opname in Audacity

Je gaat naar bestand
Kies importeren
Kies Audio

Importeren van audio



Ga in je pc of mac naar de map 
waar je opname is opgeslagen

Kies de opname

Klik op openen



En dan is je opname weer in Audacity gezet.
Je kunt nu verder werken met deze opname.
Je ziet dat deze opname in stereo is (twee sporen onder elkaar als 1 file)
Nu gaan we hier een mono spoor van maken.



Ga bovenin naar ‘tracks’
Kies voor ‘mix’
Kies voor “stereo naar mono downmixen”
De stereo track veranderd in een mono track 



Opnemen op een nieuwe audiotrack

1- Zet je cursor aan het einde van de ‘oude’ opname

2- klik op de recordknop
(de rode opname knop)

3- er ontstaat een tweede 
track en je stem wordt daar
nu opgenomen

Let op: als je de cursor niet op de juiste plek zet zal de nieuwe opname 
helemaal aan het begin starten. Over de oude opname heen.
Dit heeft te maken met een instelling in ‘voorkeuren’.
Dat gaan we nu bekijken.



’’’

1- Ga naar ‘voorkeuren

3- Zorg er voor dat ‘op een nieuwe track opnemen, uit staat. 

2- kies voor ‘opnemen’

Nu begint een nieuwe opname op de ‘oude’ track.



OPNAME-VOLUME 
VERANDEREN

1: Je selecteert het stukje dat je harder of 
zachter wilt maken. Bijvoorbeeld bij een harde 
piek in je opname. Of je selecteert de hele 
opname.

2: Ga naar effecten

3: Kies ‘normaliseren’

1

2

3



Door te spelen met de db’s verander 
je het opname volume. 
Als je niet wilt dat de opname over het 
geheel genomen harder is dan 
bijvoorbeeld -3 db, moet je zorgen dat 
alle pieken niet harder zijn dan -3 db. Klik daarna op ‘ok’.  

Als je nog niet het gewenste resultaat 
hebt, blijf je gewoon een beetje spelen 
met het invoeren van de db’s.



Twee audiotracks samenvoegen

1: Selecteer een stukje van allebei de tracks
2: Ga in de menubalk naar ‘tracks’
3: Kies voor ‘mix’
4: Klik op ‘mixen en renderen’.
Nu heb je van twee sporen, één spoor gemaakt. Dit kan je ook 
gebruiken om bv muziek onder je opname te zetten.

1

2
3

4



Dubben wil zeggen dat je over een bestaande stem heen praat. Hiervoor heb je een hoofdtelefoon nodig, anders neem je naast je eigen stem, ook de 
originele opname op. Om te kunnen dubben moet je het hokje ‘op nieuwe track opnemen’ aanvinken!

1. Importeer de originele audio in 
Audacity

2. Zorg dat de instellingen goed 
staan

3. Gebruik een koptelefoon
4. Zet je geluid niet te hard! 

Anders gaat het geluid lekken 
door je koptelefoon

5. Je loopt meestal een fractie 
achter, probeer dat niet in te 
halen door sneller te spreken, 
want dan klopt je opname niet 
meer.

6. 5: Door aan het begin van je 
opname een klein stukje weg 
te knippen klopt je opname 
weer qua tempo.



Als je de gedubde opname wilt 
opslaan: 

1. Dan zet je de originele opname 
op ´dempen´. )in het voorbeeld 
laat ik dempen zien bij de 
onderste opname. Zo voorkom je 
dat je ook de originele opname 
opslaat.

2. Zoals je in de bovenste track ziet 
veranderd deze dan in grijs.

3. Selecteer daarna jouw opname, of 
een stukje er van.

4. Ga dan naar bestand.
5. Kies dan voor exporteren
6. En dan: geselecteerde audio 

exporteren als je een klein stukje 
wilt opslaan.

7. Of: exporteren als wav/mp3 als je 
de hele track wilt opslaan

1
3
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2

4
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Stilte maken: handig om bijvoorbeeld bijgeluiden te verwijderen aan het begin van je opname

1. Selecteer het stukje in de opname dat stil moet worden
2. Ga naar Genereren, bovenaan in de menubalk
3. Klik op ‘silence’ (stilte)

3



Als je op Silence hebt gedrukt
Komt dit blokje tevoorschijn.
Je klikt op ‘ok’’.



Zoals je aan de vlakke lijn kunt zien, is er nu stilte ontstaan.



Nu ga je ‘ruis verwijderen’. Let op, dit mag je eigenlijk niet doen bij een betaalde opdracht, 
omdat dit altijd ten koste gaat van al het geluid. In principe moet je er voor zorgen dat je in een geluidsdichte ruimte 
zit zodat er geen ruis in je opname kan ontstaan.

Je ziet dat de lijn niet mooi vlak is. Als je deze opname afspeelt hoor je ruis.



1

2

3

1. Selecteerde ruis
2. Ga naar ‘effecten’
3. Klik op 

‘ruisonderdrukking’



Klik op ‘ruisprofiel verkrijgen’
Daarna kom je automatisch
weer terug bij je opname.
Dan selecteer je de hele  of 
gedeeltelijke opname 
en ga je opnieuw via effecten
naar ruisonderdrukking



Dan krijg je dit te zien.
Je kunt op ‘voorbeeld’ (1) links 
onderaan klikken om te horen 
of de ruis voldoende weg is. 
Zo niet dan speel je een beetje 
met het bovenste schuifje (2) 
totdat je tevreden bent.
Daarna klik je op ‘ok’ (3)

1 3

2



Nadat je op ‘ok’ heb geklikt kom je weer bij je opname.
Je ziet nu dat de ruis weg is. Let op: het is natuurlijk niet de bedoeling dat 
je hele opname helemaal stil is. Dit is alleen maar een voorbeeld van hoe 
de ruis uit de ‘stilte’ is verdwenen.



Heel vaak hoor je in commercials dat het geluid ‘vet’ is gemaakt. Het lijkt dan wel harder en voller. Dat gaat onder 
andere m.b.v. compressie. Dat kan je ook in Audacity doen (let op, een opdracht moet je altijd kaal aanleveren, dus 
zonder compressie). Het is wel leuk om te weten hoe het werkt:

1: Selecteer je opname

2: Ga naar effecten

3: Klik op compressor
1

2

3



In dit blokje zie je schuifjes
Daar kun je mee ‘spelen’.
Door op voorbeeld te klikken
kun je het effect horen.  Als je 
tevreden bent klik je op ‘ok’.



• Er is heel veel mogelijk met Audacity. Ga er gewoon mee spelen. En 
zolang je niets hebt opgeslagen kan je altijd terug naar je originele 
versie.

• Toch is het aan te raden de originele versie op te slaan als reserve. 
Deze vervolgens nog een keer op te slaan onder een andere naam, en 
met die versie aan het werk te gaan. Sla je werk regelmatig op, zodat je 
achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Maar áls er iets fout 
gaat, heb je altijd de eerste originele versie nog.

• Maak op je bureaublad )of op de plek waar jij dat wilt, een mapje ´kale 
opnames´ aan en sla daar altijd je opnames op. Op die manier kun je je 
werk altijd gemakkelijk terug vinden. Als je meerdere opdrachtgevers 
hebt, maak dan voor iedere opdrachtgever een eigen sub-mapje.

Ten slotte

De enige manier om werken met audio- software goed onder de knie te krijgen is door er heel veel mee te oefen. Ga er dus spelen.
Probeer alles uit wat je onder ‘effecten’ kan vinden. En vergeet niet: met ”control Z ga je terug naar je vorige versie ;-) 



Deze cursus is eigendom van ©Voiceovercollege/ ©Jolanda-Bayens
Niets van deze cursus mag door derden worden verspreid
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