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Youtube: online videoʼs delen en kijken
Wat is Youtube?

YouTube is een website waarop gebruikers video’s plaatsen en
waarop iedereen filmpjes kan bekijken. Wie een video wil plaatsen op YouTube moet zich
eerst gratis registreren. De video’s kun je online bekijken, je hoeft ze dus niet te downloaden.
Youtube videos kun je ook laten zien op andere sites, zoals een wiki, blog of Yammer of in
een Prezi presentatie. Dit heet ‘embedden’. Mensen kunnen het filmpje daar dan direct
bekijken zonder dat ze naar de Youtube site hoeven te surfen. Youtube filmpjes zijn ook
makkelijk te bekijken op een smartphone of tablet. Alternatieven voor Youtube zijn bv.
vimeo.com of blip.tv.

Meld je aan bij Youtube
1. Surf naar http://youtube.com
2. In de rechter bovenhoek kun je je aanmelden. Je kunt je aanmelden met een youtube of
Google account. Als je geen van beide accounts hebt, kun je een Google account
aanmaken.
3. Ben je aangemeld, dan zie je je eigen naam in de rechterbovenhoek staan.

Zoeken naar Youtube filmpjes
Zoeken kan via het intypen van zoekwoorden in de bovenste zoekbalk.

Denk bij het zoeken ook aan termen tussen aanhalingstekens zoals “communities of
practice” of “het nieuwe werken” waardoor hij zoekt naar filmpjes waarin die termen in deze
samenhang voorkomen.
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Klik op filter om specifieker te zoeken, bijvoorbeeld naar korte, lange of recente filmpjes. Je
kunt hier bijvoorbeeld voor ‘aantal keren bekeken’ kiezen om populaire filmpjes te vinden.

Een filmpje opladen
1. Klik op uploaden in de bovenste balk.

2. Je kunt kiezen om een bestand op je computer op te laden (in geval je al een filmpje hebt
gemaakt), of een filmpje op te nemen via je webcam. Er zijn overigens ook video edit
programma’s (zoals flipshare van de flipcamera) waarbij je kunt kiezen om een filmpje direct
naar youtube te exporteren. Het opnemen vanaf een webcam is heel eenvoudig!
Voordat je video laadt, moet je kiezen of je je video privé, openbaar of verborgen wilt maken.
Openbaar betekent dat iedereen je video kan bekijken, bij privé zijn dat alleen de mensen die
jij uitnodigt met hun email adres (en die ook moeten inloggen hiervoor). Verborgen betekent
dat alleen mensen die je link hebben de video kunnen zien. De video komt niet voor in de
zoekresultaten. Ook moet je een licentie kiezen, een standaard licentie of een creative
commons licentie waarbij anderen je video ook mogen gebruiken. En nadat je je filmpje
opgeladen hebt kun je een beschrijving zoals titel etc. toevoegen. Als je wilt dat je filmpje
veel gevonden gaat worden kun je het beste een goede titel en tags toevoegen.

Een filmpje op een blog, wiki of website plaatsen
Zoals gezegd kun je een youtube video ook in een blog laten zien, iets wat we embedden
noemen. Een bezoeker hoeft dan niet naar de youtube website maar kan het filmpje vanaf
jouw blog bekijken. Dit doe je als volgt:
1. Klik op het filmpje wat je wilt laten zien.
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2. Klik op de button met ‘delen’ onder het filmpje.
3. Kies hierna voor insluiten. Je krijgt dan een code te zien die je op de HTML pagina van je
blog of website moet plakken. Kies voor ‘selecteer alles’ en ‘kopieer’ om te zorgen dat je
de hele code te pakken hebt.

4. Plak deze code op de html pagina van je blog of website. Je krijgt dan de video in een
blogpost te zien.
Overigens kun je in een Prezi presentatie of een Yammer groep tegenwoordig al volstaan
met het plakken van de link naar de Youtube video.

Een eigen kanaal of afspeellijst maken
Als je meerdere video’s op Youtube plaatst heb je een eigen kanaal. Je kunt op Kanaal
bewerken klikken om een naam en indeling te kiezen.

Het voordeel van een eigen kanaal is dat mensen zich kunnen abonneren op jouw kanaal en
zo kunnen volgen of jij nieuwe video’s toevoegt. Wil je verschillende kanalen? Dan moet je
ook meerdere Youtube accounts aanmaken want je hebt maar 1 kanaal per account.
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Je kunt wel meerdere afspeellijsten maken. Een afspeellijst is anders dan een kanaal omdat
je er video’s van anderen op kunt zetten. Er zijn 2 manieren om een afspeellijst te maken:
1. Vanuit de videoweergavepagina:
• Klik op de pijl naast de knop + Toevoegen aan onder de video die je bekijkt.
• Kies Nieuwe afspeellijst in de vervolgkeuzelijst.
• Je gaat naar een pagina waar je de eigenschappen van je afspeellijst kunt instellen.
• Geef de naam van je nieuwe afspeellijst op en druk op Enter op je toetsenbord. De melding
Opgeslagen in je afspeellijst wordt weergegeven.
2. Vanuit je eigen videobeheer:
• Meld je aan bij je account en klik op je gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van het
scherm. Klik op videobeheer in het uitgevouwen menu. Kies daarna voor afspeellijsten in
de linkerbalk.
• Klik op de knop + Nieuwe afspeellijst Geef enkele gegevens op voor je nieuwe afspeellijst
en klik op Afspeellijst maken. Als je al een afspeellijst hebt, kun je deze stap overslaan.
• Klik op afspeellijst bewerken en video’s toevoegen via URL om video’s toe te voegen.

Een video debat organiseren
Je kunt deelnemers of je publiek ook uitnodiging om zelf filmpjes op te laden.
• Kijk bijvoorbeeld eens op het filmpje van Obama waarin hij mensen uitnodigt bij te dragen
aan het debat over het gezondheidsbeleid. http://www.youtube.com/watch?
v=sY7HccFXjZU&
• In Tube your future worden scholieren van 3/4/5 HAVO en VWO uitgenodigd om beta
professionals te interviewen en deze filmpjes te delen. Zie http://www.tubeyourfuture.nl/ of
het Youtube kanaal van Tube your future http://www.youtube.com/user/tubeyourfuture

Youtube-achtige sites voor trainers en docenten
Er zijn ook specifieke youtube-achtige websites voor educatieve doelen. Bekijk bijvoorbeeld:
• Teachertube http://teachertube.com (engelstalig)
• Learners TV http://learnerstv.com/ (engelstalig)
• Lemontube http://lemontube.nl (voor filmpjes over economie en M&O)
• Filmpjes van de Dutch Training Professionals http://www.dutchtrainingprofessionals.nl/
favoriete-filmpjes
• Er is ook Youtube Education voor het onderwijs http://www.youtube.com/education
• Watchknowlearn http://www.watchknowlearn.org/ (engelstalig)

