
Augmented Reality workshop 
"Zoom zoals je het nog niet eerder zag"

In deze workshop gaan we "facefilters" maken die je op jezelf kunt activeren als je op 17 juni 
via Zoom het Oerol café bezoekt. 

Belangrijk is om voor aanvang van de workshop stap 1a 1b en 1c alvast te doorlopen, zodat 
de benodigde software is gedownload en is geïnstalleerd. 

Tijdens de online workshop (via Zoom) om 16:30 zal het maken van de facefilters nog even 
stap voor stap toegelicht worden. Wel is het handig om dan alvast wat beeldmateriaal klaar 
te hebben staan om te gebruiken voor het filter dat je wilt maken. 

Succes alvast!



1a Software installeren
Er zijn twee programma's nodig. Met "Lens Studio" maak je de facefilter effecten. 
Met het programma "Snap Camera" pas je de effecten toe tijdens een Zoom gesprek. 

> lensstudio.snapchat.com 

> snapcamera.snapchat.com 

Voordat je in Zoom iets instelt, start 
eerst het programma "Snap Camera" 
op. Klik daarna binnen het Zoom 
programma naast het "Video" icoon en 
kies in het uitklapmenu: "Snap Camera". 

(Als dat niet verschijnt, mail dan even naar 
sander@sndrv.nl en geef even aan of je een Mac 
of PC hebt, dan zoeken we naar een oplossing)

Om straks een Lens Studio effect te 
kunnen "publishen" is een Snapchat 
account nodig. Dat kun je aanmaken 
binnen het Lens Studio programma. 
(Opgeven van een telefoonnummer 
kun je 'skippen')

1b

1c

Snapchat account

Juiste instellingen
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Afhankelijk van wat je wilt maken, en afhankelijk van 
je handigheid met het "Lens Studio" programma, kun 
je effecten zoals hieronder maken. (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a) Het werken met 3D modellen vergt wel wat 
zoekwerk, niet alle downloadable 3D modellen 
zijn geschikt. En voor sommige moet je betalen. 
Met 2D afbeeldingen kan ook veel! Iets op je 
hoofd (d) of voor én achter je (c) of verander 
zelfs heel je gezicht! (e)

(e)



Als Lens Studio is geïnstalleerd, kun je een eigen project gaan maken op basis van 
een van de standaard templates.  

Maar ook kun je even snuffelen op de webpagina hieronder en een kant-en-klaar 
project downloaden. Kies een van de projecten uit de lijst, download de zip-file en 
unzip die ergens op je computer. Dubbelklik dan het bestand met .lsproj 

appherenow.com/oerol 
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A

Het is handig om alvast wat beeldmateriaal te verzamelen voor het effect dat je wilt 
maken. Op die pagina staan ook aanvullende instructies m.b.t de verschillende 
soorten filters die je kunt maken, en welk beeldmateriaal daarvoor nodig is. 

B

http://appherenow.com/oerol


LE
N

S
 S

T
U

D
IO

Hoe werkt "Lens Studio"?

Door een van deze iconen 'aan' te zetten 
kun je met de muis in de "Scene" tab de 
objecten verplaatsen, ronddraaien en 
vergroten/verkleinen.

In deze "Inspector" tab staan alle instelbare eigenschappen van de items. De effecten, 3D modellen of 2D afbeeldingen 
bijvoorbeeld. Maar in dit geval is er een materiaal genaamd "Simple PBR" geopend. Door in dat materiaal de afbeelding 
meeuw2.jpg te koppelen kan je met dit materiaal een meeuw laten verschijnen op een plat 2D 'plane'

Door op de [+] te klikken opent een menu met alle 
items die in de scene toegevoegd kunnen worden.

Als je eigen 
beeldmateriaal of 
3D modellen wilt 
gebruiken moet 
je die eerst in 
deze 'resources' 
tab toevoegen 
door te slepen of 
door op de [+] te 
klikken.

Het programma "Lens Studio" oogt aanvankelijk onoverzichtelijk en complex, maar met weinig 
handelingen is er al een hoop mee te creeeren. Tijdens de workshop volgt een stap-voor-stap 
toelichtingen, maar hierbij alvast een toelichting van de voornaamste functies.
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Klaar in Lens Studio? Tijd voor "publishen"
Als je effect er goed uit ziet kun je in "Project Info" een titel en een icoon kiezen en 
daarna kun je op "Publish Lens" klikken. Je krijgt van Snap een bevestiging per mail 
als je filter is goedgekeurd. Tegenwoordig duurt dat niet langer dan 5 minuten.

B Hoe activeer je een effect tijdens Zoom? 

Volg de instructies op pagina 1 en zorg dat het "Snap Camera" op de achtergrond 
draait en dat "Snap Camera" als camera is geselecteerd in Zoom. 

Om je eigen effect te activeren in Snap Camera heb je de link nodig die Snap via de 
email opstuurt. Of je kopieert de link uit het "My Lenses" overview in het Lens Studio  
programma. 

De gekopieerde link plak je in het 'search' veld van het Snap Camera en vervolgens 
kun je op je eigen effect klikken om het te activeren.


