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Omschrijving:

Dit document is een leidraad voor begeleiders die de poster ‘Youtube
Checklist’ met hun jongeren bespreken.

Doelgroep:
Duur:
Benodigd materiaal:

jongeren (+ 10 jaar)
15 min – 30 min
Computer met internet
Poster ‘Youtube Checklist’ (zie bijlage)

Ken of heb jij ook jongeren die aan het Youtuben zijn? Dan is het nuttig samen met hen de Youtube
Checklist-poster te overlopen en hun Youtube-kanaal samen te bekijken. Het doel van de poster is
hen te laten stilstaan bij wat zij online posten, wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn en het
gesprek hierover open te trekken, zodat zij met al hun vragen over Youtube bij jou als begeleiding
durven aankloppen.
Een Youtube-kanaal is gratis en gebruiksvriendelijk. Het enige wat je nodig hebt is een Google
account (en hiervoor is een e-mailadres nodig). Op www.youtube.com kan je dan rechtsboven
inloggen.
Hieronder worden de verschillende stappen van de Youtube Checklist-poster besproken:

1) Wil ik dit filmpje aan iedereen laten zien op internet?
Wanneer je een video uploadt, wordt deze standaard ingesteld als een openbare video. Dit
betekent dat iedereen de video kan bekijken en downloaden. Je kan wel de privacyinstellingen van de video wijzigen bij ‘Videobeheer’ en bepalen wie de video mag bekijken.
(Meer info voor het wijzigen van Youtube-instellingen vind je in een filmpje op Youtube onder de
zoekterm ‘Privacyinstellingen van Youtube-video’s wijzigen’)

2) Staan er andere mensen in het filmpje en hebben zij OK gezegd
om te posten?
Ieder individu heeft ‘portretrecht’. Daarmee heb je exclusief recht op je eigen afbeelding. Dat
betekent dat je bezwaar kan maken tegen de publicatie van jouw portret als jij daar belang bij
hebt. Iedereen heeft een belang bij privacy, dat is je persoonlijke vrijheid. Die is in het geding

Link in de Kabel

vzw

Riddersstraat 147, 3000 Leuven | Tel. 016 62 34 45 | www.lidk.be

digitale brug architecten

2
4

wanneer jij er last van hebt dat je portret zonder jouw toestemming wordt gepubliceerd.
Daarom moet je steeds toestemming vragen om iemand anders foto op internet te zetten en
dit geldt ook voor het plaatsen van een filmpje op Youtube.

3) Is er tekst in of bij het filmpje? Kijk na op fouten!
Schrijffouten in het Engels of Nederlands worden vaak als een grote flater bezien en kunnen
een bron voor cyberpesten zijn. Ideaal gesproken laat de jongere dus best zijn teksten even
nalezen door een vriend, ouder of begeleider. Websites zoals Google Translate en
www.woordenlijst.org kunnen handig zijn, maar zijn geen garantie op een feilloze spelling.

4) De muziek moet zelfgemaakt zijn of auteursrechtenvrij
In principe mag je geen muziek van anderen voor je eigen gemaakte filmpje gebruiken, tenzij
je daar expliciete toestemming voor hebt.
YouTube is er heel duidelijk in. Als de video onterecht gebruik maakt van muziek, zal de video
worden verwijderd. Daarom biedt Youtube aan om muziek te kiezen uit hun eigen mediabibliotheek (www.youtube.com/audiolibrary) met rechtenvrije en geautoriseerde muziek. Je
weet dan zeker dat je op het veilige pad bent.

5) Ik check even bij mijn begeleider of het filmpje goed is om te
posten
Bij jonge tieners kunnen zeker afspraken gemaakt worden rond Youtube. Bekijk wat mogelijk
is binnen jouw groep en laat hen vooral weten dat ze met elke Youtube-vraag bij jou terecht
kunnen. Het idee is “Wat je openbaar post, kan iedereen zien”, dus ook de begeleiding. Zo
kunnen banale schrijffouten, auteursrechtelijke muziek of beelden die de privacy van derden
beschadigen tegengehouden worden. Of nog belangrijker: de privacy van de jongere zelf.

Link in de Kabel

vzw

Riddersstraat 147, 3000 Leuven | Tel. 016 62 34 45 | www.lidk.be

digitale brug architecten

3
4

Wist je dat?

Geld verdienen met Youtube is moeilijk
Veel jongeren kijken op naar bekende Youtubers of Vloggers (video-bloggers) en hopen ook
zelf veel aandacht te krijgen of geld te verdienen via hun filmpjes. Toch is geld en aandacht
verkrijgen via Youtube niet eenvoudig.
In principe kan je geld verdienen met Youtube wanneer je video's upload op je eigen Youtubekanaal en beslist dat er reclame in dat filmpje mag komen. Wanneer je dat toelaat kan
Youtube er dus aan verdienen en krijg je ook een deel. Dit klinkt heel makkelijk en snel
verdient, maar in werkelijkheid is het niet zo rooskleurig. Je verdient namelijk pas iets als je
video’s heel veel worden bekeken. Per 1000 views verdien je tussen de 20 cent en 4 euro.
Welk bedrag precies hangt af van wat voor reclames er passen bij je inhoud en hoe populair je
kanaal is. Maar daarbij komt ook dat Google (de eigenaar van Youtube) pas geld stort als je
maandelijks meer dan €70 verdient. Met 100 views per dag duurt dat bijna 2 jaar. Om echt
geld te verdienen aan Youtube heb je dus heel veel views nodig. Het is echter best lastig om
dat voor elkaar te krijgen, want je moet dan ook genoeg video’s posten en de filmpjes moeten
van jou zijn, want als je niet kunt aantonen dat jij de rechten hebt voor een filmpje dan wordt
het niet goed gekeurd. Kortom: het is veel werk, je hebt heel veel geluk nodig om succesvol te
worden op Youtube en voldoende views te hebben en het duurt dus vaak een hele tijd
voordat je überhaupt geld verdient.

Je kan reacties uitzetten bij de Instellingen als je wil
Openbare video’s kunnen door iedereen becommentarieerd worden. Als eigenaar van een
Youtube-account kan je zelf beslissen om deze mogelijkheid bij Instellingen aan of uit te
zetten. Het is ook mogelijk lelijke reacties achteraf te verwijderen. Belangrijk is duidelijk te
maken dat onaangename reacties van onbekenden nooit persoonlijk genomen mogen
worden, maar dat dit de keerzijde van een openbare video is.
Welke acties kan je ondernemen tegen reacties?
Wanneer iemand een reactie bij je video plaatst, krijg je hiervan een melding. Klik op de pijl in
de rechterbovenhoek van de reactie om deze te beheren:



Verwijderen: verwijder de reactie en de bijbehorende antwoorden van YouTube
Spam of misbruik melden: rapporteer opmerkingen die jij als spam of misbruik ervaart
aan het team van YouTube
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Gebruiker verbergen op kanaal: blokkeer de gebruiker zodat deze geen reacties
meer kan plaatsen bij de video's op je kanaal. Als je van gedachten verandert, kun je de
gebruiker later weer verwijderen van de lijst met verborgen gebruikers in je
Communityinstellingen

Tips:










Vraag de jongere om zijn ‘coolste’ en ‘slechtste’ video te tonen. Waarom vindt hij dit?
Laat de jongere de Youtube-expert zijn en vraag waar je de instellingen van Youtube
video’s en reacties kan aanpassen?
Bekijk een ‘making of video’ van een muziekclip die de jongere graag hoort om aan te
tonen hoeveel camera’s en personeel bij een professionele video betrokken zijn en aan
te tonen dat dit onmogelijk is om zelf te doen
Ga bij bekende vloggers op zoek naar ‘sluikreclame’, zij prijzen vaak iets aan in hun
video wat zij gesponsord krijgen. Daardoor kunnen zij geld en tijd steken in het maken
van nieuwe (professionele) video’s
Willen jullie samen aan de slag gaan om een video te maken en te bewerken?
Met de smartphone of tablet kan je de apps ‘Splice’ of ‘Quick’ uitproberen en op de
computer kan je met Windows Moviemaker aan de slag om je video te bewerken
Creëer een eigen platform (een blog, besloten Facebook-groep, Whatsapp-groep,…)
die een vervanging voor Youtube kan zijn indien de jongeren van de groep graag
video’s met elkaar delen
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