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Achtergrondinformatie voor de leerkracht

YouTube is een website voor het kosteloos uploaden, bekijken en delen 
van videofilmpjes door gebruikers. Het motto van deze website is YouTube, 
Broadcast Yourself. De uploader kan de film voorzien van tags (trefwoorden, op 
de Nederlandse versie van YouTube ‘labels’ genoemd). Deze site is opgericht 
in februari 2005 door drie voormalige medewerkers van PayPal. De website is 
momenteel eigendom van Google Inc.

Extra’s
YouTube heeft ook tal van leuke extra’s die handig van pas kunnen komen in de klas.
Zo heeft YouTube een videobewerkingsprogramma ingebouwd: www.youtube.com/editor. Hier kan je rechtstreeks een 
filmpje bewerken en daarna uploaden op YouTube.
Je kan ook zelf ondertitels toevoegen aan een fimpje zonder het te moeten bewerken. Via deze pagina vind je hier alles 
over: http://www.youtube.com/t/captions_about

Copyright?
Het kan gebeuren dat een filmpje plots verwijderd wordt van YouTube. Dit gebeurt vaak omdat de rechten van de artiest 
geschonden zijn. Hun muziek wordt gebruikt in heel veel mensen hun filmpjes en dat willen ze niet.
Het is daarom belangrijk dat je de leerlingen hier ook van bewust maakt dat ze eigendom van andere mensen gebruiken 
als ze zelf een filmpje maken (met muziek). Je kan hierbij de originele artiest vermelden en een link naar hun officiële 
site geven. Zo vermijd je dat het fimpje verwijderd wordt.
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‘ leerkracht leert aan leerlingen’

Welke ICT- competenties streef je na ?

Doel/thema

Tijd

Materiaal 

Doelgroep 

Noodzakelijke vaardigheden

 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, 
 verantwoorde en doelmatige manier.

 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het 
 voorstellen van informatie aan anderen.

 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor  
 hen bestemde digitale informatie opzoeken, 
 verwerken en bewaren.

 De leerlingen kunnen efficiënt met YouTube  
 werken.

50 minuten

Computer en internet

4de tot 6de leerjaar

/

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................
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Lesverloop

Eerst leren de leerlingen met behulp van de bijlage met YouTube werken. Dit kunnen ze als 
groepswerk of individueel.1
Daarna kan je met de leerlingen ook filmpjes uploaden. Hiervoor is een YouTube- of Gmail-
account nodig. Dit kan één keer klassikaal uitgelegd worden. 2
Je kan ook zelf filmpjes toevoegen aan je favorieten en je abonneren op gebruikers. Laat de 
leerlingen dit stap voor stap doen.3

Geef hen als tip mee dat je geen fimpjes van anderen mag verspreiden zonder hun toestemming.
6

Tot slot kan je hen filmpjes laten delen met vrienden via sociale media of e-mail. 
4

Met behulp van Youtubedownloader kunnen de leerlingen ook filmpjes downloaden van 
YouTube.5

....................................................................................................

Lestips
Dit onderwerp kan tijdens elk thema bekeken worden. Het is een heel gemakkelijk onderwerp. Laat de leerlingen 
het volledige potentieel van YouTube ontdekken wanneer ze een spreekbeurt moeten geven. Verplicht hen om 
een passend filmpje te gebruiken in hun PowerPoint. Dit kan gaan over een onderwerp naar keuze.
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Geef hen als tip mee dat je geen filmpjes van anderen mag verspreiden zonder hun toestemming.
5

‘ leerkracht leert aan senioren’

Voor senioren kan YouTube een nieuwe blik op de wereld zijn, niet alleen het heden maar ook het verleden. 
YouTube is een gigantische muziek- en filmbibliotheek die voor de senior interessant kan zijn.

Samen met de kinderen kan de senior filmpjes opzoeken op YouTube. Als de senior al een Gmail-adres heeft, dan 
kan hij zich aanmelden en filmpjes toevoegen aan zijn favorieten.

......................................................................................................

Verloop

Samen met de kinderen bekijken de senioren filmpjes op YouTube. Ze leren hoe YouTube werkt.
1

Daarna kunnen ze samen filmpjes uploaden. Hiervoor moeten ze zich aanmelden met hun Gmail-
account.2
Je kan ook zelf filmpjes toevoegen aan je favorieten en je abonneren op gebruikers. Laat kinderen 
en senioren dit stap voor stap doen.3
Laat ze daarna een filmpje delen via Facebook met hun vrienden en familie. 

4

....................................................................................................
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Hoe filmpjes bekijken op het internet

YouTube: muziek en films

De website YouTube staat vol met filmpjes die iedereen kan uploaden. Muziekvideo’s, how-to filmpjes, grappige 
filmpjes, …

Bovenaan in de zoekbalk kan je intypen naar wat je wil zoeken. Je kan hiervoor vragen  naar de ivnteresse van de sen-
ior (muziek, series van vroeger, ...) In dit voorbeeld zoeken we een lied van Salvatore Adamo.
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Als je het begin van een woord intypt zal YouTube zelf aanvullen wat de veelgebruikte zoektermen zijn.  

Het resultaat als je ‘Salvatore Adamo’ intypt is het volgende:

Je krijgt een lijst met de filmpjes die volgens YouTube het meest relevant zijn volgens jouw zoekopdracht en kan er hier 
een kiezen om te bekijken.

In deze lijst zie je ook wie het filmpje online heeft gezet en hoe lang het al online staat.

Eigenaar Aantal keer bekeken
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Onderaan vind je de commentaren van anderen over het filmpje. In de rechterkolom zie je de suggesties van filmpjes 
die je waarschijnlijk ook zullen interesseren. Je hebt onderaan het filmpje ook de tijdsbalk, hier zie je hoelang het filmpje 
duurt.

Je kan filmpjes ook pauzeren door op het pauze symbool te klikken. Hoeveel keer het bekeken is vind je terug juist 
boven de balk die aangeeft hoeveel positieve en negatieve commentaren het filmpje heeft gekregen.

Om zelf filmpjes online te plaatsen heb je een account nodig. 

Belgacom is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Geen filmpjes uploaden zonder de toestemming van de eigenaar!

Tijdsbalk
Volledig Scherm

Suggesties

Aantal keer bekeken & positief – negatief 

Als je op het filmpje geklikt hebt zal het openen in een groter scherm. Je hebt nu onder andere de optie om het filmpje 
de grootte van je volledig scherm te laten aannemen. Deze optie zijn de 4 pijltjes linksonder het scherm.


