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YouTube: muziek en films
Hoe filmpjes bekijken op het internet
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 senior (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:

Eigenaar

Aantal keer bekeken

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.
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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.

Suggesties

Volledig Scherm

Tijdsbalk

Aantal keer bekeken & positief – negatief

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!

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

