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Feiten en cijfers
Filmpjes kijken is een van de favoriete bezigheden van
kinderen op internet. Grappige clips, vette muziekvideo’s, leuke informatieve filmpjes of zelfgemaakte
beelden: nagenoeg alle Nederlandse kinderen zijn online
en hebben YouTube als een van hun favoriete sites, ook al
is YouTube niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.
Uit het onderzoek ‘Klik & Klaar’ dat Mijn Kind Online
deed in 2007, bleek dat videosite YouTube door 46%
van de Nederlandse kinderen tussen 8 en 12 jaar wordt
bezocht. Recentere cijfers naar het online kijkgedrag van
Nederlandse kinderen zijn er nog niet, maar over tieners
en volwassenen zijn wel gegevens bekend. Zo wees
een onderzoek uit 2009 van STER (die reclamezendtijd
exploiteert op de publieke radio –en tv-zenders) uit, dat
79% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder wel eens
online video kijkt. Bijna een vijfde daarvan (19%) doet
dat zelfs dagelijks. En dat aantal neemt naar verwachting
verder toe. Meer dan de helft van de ondervraagde online
videokijkers zei in 2009 al substantieel meer te zijn gaan
kijken dan het jaar ervoor.

Overigens werd in datzelfde onderzoek ook gevonden
dat dit sekseverschil bij jongeren nauwelijks te zien is.
Verwacht werd dat rond 2011 het verschil in populariteit
ook tussen volwassen mannen en vrouwen verwaarloosbaar zou zijn. Een nieuwe meting is nog niet gedaan, maar
het zou goed kunnen dat de scheiding tussen de seksen
inmiddels is verdwenen.

Ontspannen

Het belangrijkste motief voor online video kijken is
ontspanning. Doorgaans is dat voor kinderen ook de belangrijkste reden om filmpjes te kijken. Uit interviews die
Mijn Kind Online voor deze publicatie met kinderen hield,
blijkt dat zij filmpjes leuk en grappig vinden en er daarom
graag naar kijken. Ook vinden ze het leuk om muziekclips
te zien. Informatie zoeken of op de hoogte blijven van
nieuwtjes wordt nauwelijks als reden tot kijken genoemd.

Verschil

Wel zou er bij online video kijken een duidelijk verschil
zijn tussen mannen en vrouwen. Uit een rapport van het
Amerikaanse onderzoeksbureau eMarketer (2007) bleek
dat online video in eerste instantie populairder was bij
mannen dan bij vrouwen. De verklaring zou erin liggen
dat vrouwen internet vooral gebruiken om ‘iets te doen’
(informatie zoeken, winkelen) en minder voor vermaak.
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geldt: de meeste online videosites zijn niet voor kinderen
bedoeld en er ook niet voor gemaakt.

Tv op internet

Omdat harde, recente gegevens over het online kijkgedrag van kinderen ontbreken, is niet met zekerheid te
zeggen wáár kinderen naar kijken. Gezien de populariteit
van YouTube onder alle internetgebruikers, is de kans
groot dat ook kinderen daar terechtkomen als ze zoeken
naar filmpjes. Maar websites als www.123video.nl of
www.clipjes.nl worden ook goed bezocht.

Kindvriendelijk

YouTube zelf is duidelijk over jonge internetters: het
dochterbedrijf van Google raadt het gebruik van YouTube
door kinderen jonger dan 13 jaar af. Een van de redenen
daarvoor is dat YouTube niet kan garanderen dat de
getoonde beelden kindvriendelijk zijn, omdat de site voor
een groot deel uit zogenaamde user-generated content
bestaat – filmpjes die worden gemaakt door de gebruikers van YouTube. Mogelijkheden tot filtering zijn er wel,
ook al kan iedereen een filmpje op YouTube zetten. Op de
website kan een Veiligheidsmodus worden ingeschakeld,
wat de gebruikersvriendelijkheid voor families moet doen
toenemen. Filmpjes die na plaasting door gebruikers worden gemarkeerd als ‘ongepast’ worden beoordeeld door
YouTube. Als de beelden niet voldoen aan de gebruikersvoorwaarden, worden ze door het bedrijf verwijderd.
Op veel andere populaire videosites kun je wel naar filmpjes kijken, maar niet zelf zomaar beeldmateriaal op de
site zetten. Er is sprake van eenrichtingsverkeer, wat het
controleren van het aanbod gemakkelijker maakt. Zulke
sites kunnen eenvoudiger filteren en toezicht houden op
wat er te zien is, ook al doen ze dat niet allemaal. Ook hier
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Veel van de bewegende beelden die op internet worden
opgezocht zijn afkomstig uit ‘gewone’ tv-producties. Tv
kijken op een ander moment dan tijdens de uitzending,
is steeds populairder onder jongeren. Cijfers van onderzoeksbureau Qrius uit 2009 laten zien dat jongeren van
15-19 jaar nog maar 72% van hun kijktijd besteden aan
‘traditionele’ televisie. Uitgesteld kijken is in. Er wordt
steeds vaker gekeken naar losse afleveringen van series
op internet, bijvoorbeeld op www.uitzendinggemist.
nl of www.rtlgemist.nl. Of ze downloaden Amerikaanse
tv-series of films.
In de tijd die jongeren besteden aan televisie en internet
is een omslag te zien. Tv is nog steeds het populairste
medium onder alle jongeren, maar in de leeftijdsgroepen
15-19 jaar en 20-24 jaar heeft internet de leidende positie
al van tv overgenomen. Een 15- tot 19-jarige kijkt gemiddeld per dag 78 minuten televisie en surft 100 minuten
op internet. En de verwachting is dat het internetgebruik
verder zal toenemen.

Geschikt?

Anders dan op de gewone tv, is het bij video op internet
niet altijd even gemakkelijk om in te schatten of iets
geschikt is voor jonge kijkers of niet. Voor gewone tvprogramma’s en films bestaat de Kijkwijzer, die ouders
en opvoeders waarschuwt tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen.
Kijkwijzer doet dat met een leeftijdsaanduiding en pictogrammen die de reden van het advies aanduiden. Maar
niet op internet.
Er is wel een nieuw hulpmiddel voor ouders in de maak
(Mediasmarties), die gaat aangeven voor welke leeftijd
audiovisuele media geschikt zijn. Maar tot dat middel
werkt, is het aan de opvoeders om in de gaten te houden
wat hun kind online bekijkt en of dat past bij zijn leeftijd.

Vera (13)

“Ik kijk elke dag wel
op YouTube, het liefst naar muziek.
Rap vind ik het gaafst. Dat gaat
altijd lekker snel, maar naar rustige
nummers luister ik ook wel. Er is
niet speciaal één clipje dat ik het
beste vind. Eigenlijk vind ik het het
leukst om zo vaak mogelijk naar iets
anders te kijken. O ja, ik kijk ook
wel naar musicalliedjes. En van mijn
korfbalteam worden soms filmpjes
gemaakt die op YouTube staan.
Daar kijk ik niet alleen voor de lol
naar, maar ook om ervan te leren. Ik
vind YouTube heel makkelijk werken, je kunt eigenlijk altijd alles wel
vinden. Het enige is dat je zo vaak
stomme filmpjes tegenkomt omdat
iedereen er maar van alles op zet.

‘Ik kijk ook om er van te leren’

Rick (14) “De ene dag mag ik

op de computer en de andere dag
mijn zusje. Op de dagen dat ik mag,
zit ik altijd wel op YouTube. Dan
luister ik liedjes van mijn favoriete
artiesten. Dat zijn bijvoorbeeld
Frans Bauer en Jan Smit. En ook een
beetje hiphop. Ook kijk ik wel eens
naar bloopers, vooral sportbloopers. Ik moest erg lachen om een
man die ging vissen met een vis in
zijn hand. Hij hoopte dat die vis daar
naar zou happen, maar toen werd hij
in zijn hand gebeten. Op school gebruiken we YouTube ook wel eens.
Bijvoorbeeld als we een filmverslag
moeten maken. Dan kun je de film
waar het over gaat opzoeken op
YouTube, of stukjes daarvan.

Meestal is het heel makkelijk te vinden, dan tik je gewoon de naam van
de film in. Maar als dat op school
een keer niet lukt, dan word ik heel
zenuwachtig.”

Hanne (14)

“Ik heb op YouTube een account aangemaakt waarop
je je eigen afspeellijst en favorieten
kunt opslaan. Dat is super, dan kun
je iedere keer dat je YouTube opent
naar leuke nummers luisteren of
filmpjes kijken. Dat doe ik eigenlijk
altijd als ik de computer aanzet. En
dat is echt wel elke dag.”
“YouTube is een heel simpel
programma, daar hoef je niet zo
slim voor te zijn, hoor. Wat ik het
allerleukst aan YouTube vind, is dat
je alles wat net gebeurd is meteen
kunt terugvinden. Bijvoorbeeld
over dat meisje dat vermist was in
Dordrecht. Of toen dat ongeluk met
de koningin op Koninginnedag. Als
je dat intikt op YouTube dan vind je
daar meteen filmpjes over terug.”
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Haal alles uit YouTube

Jongeren zijn dol op filmpjes kijken,
of het nou op tv is of op internet.
Filmpjes maken met een webcam of
mobieltje en zelf op YouTube zetten is zo mogelijk nog leuker, zeker
als die filmpjes op het randje zijn.
Het kan handig zijn om YouTube en
andere videosites pubervriendelijk in
te richten. Dit kunt u zelf doen.
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1 Wat mag er te zien
zijn?

YouTube is een open kanaal waarop
iedereen zijn boodschap kwijt kan.
Dat heeft positieve kanten, bijvoorbeeld dat zo’n beetje alles wat
bewegend beeld oplevert, op YouTube kan worden gevonden. Dat ene
filmfragment waar je al jaren naar op
zoek bent, een ontluikende popster, een spoedcursus Moonwalk: je
kunt het zo gek niet bedenken of het
staat op YouTube. Nadeel is dat alles
ongefilterd tevoorschijn komt. En
dat is niet alleen maar leuk. Een leerkracht die zo getreiterd wordt dat
hij in woede uitbarst, een argeloze
voorbijganger die wordt belaagd:
de variaties in grensoverschrijdend
beeld zijn eindeloos. Praat met uw
puber over wat er allemaal te
zien is en wat de gedragsregels (communityrichtlijnen) van
de site zijn.
Vraag wat hij
ervan vindt,
zonder
meteen
te oordelen.
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2 Zorg dat u zelf de
website kent en
weet te bedienen.

Een avondje zelf internet afstruinen, op zoek naar leuk materiaal, is
heel nuttig. U weet wat er zoal in de
aanbieding is en met wat vooronderzoek is ook het gebruikte systeem
van een website duidelijk. Veel
online videosites werken met een
beoordelingssysteem, bijvoorbeeld
met trefwoorden (tags), die meer
informatie geven over de inhoud van
een filmpje. Bepaalde tags kunnen
in een filter worden overgeslagen,
zoals ‘naakt’ of ‘geweld’. Zo’n
beoordelingssysteem is zeker niet
waterdicht. Kijk dus vooral ook zelf
naar een filmpje om de inhoud te
beoordelen.

3 Gebruik eventueel
een filter.

Een aantal videosites (maar niet alle)
hebben de mogelijkheid tot het filteren van bepaalde inhoud. Filmpjes
met seks, geweld en andere content
die niet voor jonge ogen bedoeld is,
wordt daarmee in meer of mindere
mate geblokkeerd. Sommige websites kennen een familiefilter. YouTube (hoewel nadrukkelijk géén site
voor jeugd onder de 13 jaar) kent een

Veiligheidsmodus (helemaal onderaan de startpagina) die je aan kunt
zetten. Daarmee worden filmpjes die
mogelijk aanstootgevend kunnen
zijn, verborgen. YouTube beoordeelt
dit aan de hand van meldingen van
gebruikers, het is dus geen controle
vooraf. Filmpjes die niet zijn beoordeeld, vallen buiten de filtering door
de Veiligheidsmodus. Het systeem
is een hulpmiddel, maar zeker geen
garantie dat de inhoud vervolgens
geschikt is voor 13-plussers. Praat
met uw puber over wat er te zien
is en over de vraag of dat door de
beugel kan.
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 elf filmen? Let op
de privacy!

Veel pubers vinden het erg leuk om
filmpjes voor YouTube te maken,
bijvoorbeeld met een mobieltje of
een webcam. Het is goed om daar
regels over af te spreken. Als ouder
moet u uw puber erop wijzen dat hij
verantwoordelijk is voor wie hij in
beeld brengt. Stel dat hij vrienden
(of anderen) gefilmd heeft in een
onaangename situatie, dan kan dat
die anderen schade berokkenen.
Bovendien zijn er ook wettelijke
grenzen op dat gebied. Niet alles
mag zomaar! Praat daar van tevoren

Een spoedcursus Moonwalk? Je
kunt het zo gek niet bedenken of
het staat op YouTube

al over, en wacht niet tot er iets mis
gaat.
Ook over het gebruik van een webcam is het goed duidelijke afspraken
te maken. Het is goed als pubers zich
ervan bewust zijn dat beelden van
een privé-gesprek met een webcam
hun weg op internet gemakkelijk
kunnen vinden. Pubers experimenteren graag, ook met een webcam,
maar niet alles is voor de openbaarheid bedoeld. Er zijn recent genoeg
voorbeelden van jongeren die werden overgehaald voor de webcam
hun (seksuele) grenzen te verleggen,
en die daar naderhand mee gechanteerd werden.
Spreek af dat uw puber niet met
onbekenden aan het webcammen
slaat. Ook is het belangrijk duidelijk
te maken dat alles via internet, van
plaatjes tot bewegende beelden,
verspreid kan worden en dat daar
risico’s aan vastzitten. En leg ook
uit dat het niet netjes is beelden van
anderen te verspreiden zonder daarvoor toestemming te vragen.
Mocht uw kind ongewild in een
filmpje op internet circuleren en daar
schade van ondervinden, onderneem
dan actie. Bijvoorbeeld door een
klachtenprocedure te starten bij
YouTube. Klik onderaan de home-

page van YouTube op ‘Veilig’ en volg
de stappen.
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 eet wat ze zien en
praat erover.

Veel pubers willen niet met hun
ouders bespreken wat ze op internet
uitspoken. Maar het is wel goed te
weten wat hem of haar bezighoudt.
Spreek met uw puber af dat u samen
regelmatig achter de computer gaat
zitten om te kijken wat hij doet
en wat hij aan filmpjes bekijkt of
uploadt. Toon interesse in zijn ervaringen. Vraag ook regelmatig of uw
kind wel eens iets van vriendjes of
vriendinnetjes hoort over vervelende
ervaringen op internet. Vaak zijn ze
geneigd wel iets te vertellen als het
‘zogenaamd’ over een ander gaat.
Zo krijgt u meer inzicht in wat er
in hun wereld speelt. Tot slot: blijf
opvoeden. Juist in de puberteit is het
belangrijk dat kinderen weten dat
ze gezien en begrepen worden
door u als ouder. Blijven praten dus en probeer niet bij
voorbaat al negatief te zijn
in uw oordeel over hun
internetgebruik. Alleen
dan is te hopen dat ze
met problemen bij hun
ouders aankloppen.
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Zelf een
Chicken Run, Wallace & Gromit, Buurman & Buurman zijn
animatiefilms die met stop-motion techniek zijn gemaakt.
Motion is het Engelse woord voor beweging. Stop-motion
betekent dus ‘stop en beweeg’. Een workshop van het
Instituut voor Beeld en Geluid.
Stop-motion techniek bestond al voordat er computers
waren. Je laat foto’s of tekeningen snel achter elkaar zien,
door er bijvoorbeeld een boekje van te maken en er snel
doorheen te bladeren. Dan geloven je hersenen dat er
echt beweging is. Dankzij computers en digitale video- en
fotocamera’s is het makkelijker geworden om zelf stopmotion films te maken.

Frames maken

Met een foto- of videocamera maak je één frame, oftewel
een stilstaand beeld, van bijvoorbeeld een poppetje.
Hierna verplaats je het poppetje en maak je een nieuw
frame. Dit herhaal je zo vaak als je wilt. Als je alle frames
achter elkaar afspeelt zie je het poppetje bewegen. Als je
24 frames per seconde afspeelt, krijg je mooie vloeiende

maken
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bewegingen. Maar dat kost veel tijd. Je kunt ook met
minder frames werken.

Wat heb je nodig?

Met deze combinaties kun je thuis aan het werk:
• computer + scanner + filmprogramma, bijvoorbeeldWindows Movie Maker
• computer + webcam + stop-motionprogramma, bijvoorbeeld Istopmotion voor Apple computers
• computer + videocamera + stop-motionprogramma,
bijvoorbeeld MonkeyJam
Speciale stop-motionprogramma’s kun je kopen. Er
zijn ook gratis programma’s bijvoorbeeld MonkeyJam.
Overleg natuurlijk met je ouders of je een programma
mag downloaden. Heb je geen stop-motionprogramma
gebruik dan een filmprogramma. Sla ingescande of gefotografeerde beelden op in een map op de computer. In
programma’s als Imovie of Windows Movie Maker kun je
de beelden dan openen en achter elkaar afspelen.
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Knutsel een achtergrond en ondergrond voor een leuk effect.

Bedenk vooraf een verhaal en leg het
vast in een storyboard.

Animatie
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Maak met een video- of fotocamera één frame.

Altijd al een eigen animatiefilm willen
maken? Dat kan bij Beeld en Geluid in Hilversum. Kijk voor meer informatie en een
voorbeeldfilmpje op
www.experience.beeldengeluid.nl
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1
Creëer de figuren voor in je film.

Beweeg de figuren
(steeds met een klein stapje).

Maak opnieuw één frame.

7
Herhaal dit tot je klaar bent.

Hoe word je beroemd op
Wie kent ze niet? De Engelse huisvrouw Susan Boyle die
door iedereen werd uitgelachen totdat ze prachtig begon
te zingen. De 16-jarige Justin Bieber die zo bekend is geworden dat Usher nu doodleuk in zijn videoclip meespeelt.
En onze eigen Esmee Denters, die met Justin Timberlake
een muziekstudio indook en nu carrière maakt in Amerika.
Allemaal danken ze hun beroemdheid aan YouTube, de
filmpjessite die nog maar vijf jaar bestaat maar die in korte
tijd superpopulair is geworden.

Beroemd

Ook jij kunt heel beroemd worden op YouTube. Zolang je
maar ouder bent dan dertien jaar kun je je skills opnemen
op camera en die filmjes op YouTube zetten. In de hoop
dat jouw talent vervolgens door miljoenen mensen over de
hele wereld wordt bekeken. Als je écht succes hebt met je
filmpjes, kun je zelfs een eigen YouTube-kanaal beginnen
en sponsors zoeken. Op die manier kun je er ook nog iets
mee verdienen. Maar hoe doe je dat? Per minuut wordt er
op YouTube voor maar liefst 24 uur aan film geupload. Hoe
val je op tussen al die anderen?
Boyd Winkelman (14) was met zijn filmpjessite TV YO!
genomineerd voor een Gouden @penstaart en won dit jaar
een Europese e-Skills prijs. Op zijn site plaatst hij eigen
filmpjes, maar ook filmpjes van andere kinderen. Volgens
Boyd is het vooral belangrijk dat je filmpje er een beetje
mooi uitziet. “Het moet niet te saai zijn, dus wissel af met
tekst en plaatjes en kleur en zwart-wit bijvoorbeeld. Leuke
muziek eronder zetten helpt ook. Maar pas wel op voor de
auteursrechten, gelukkig is er veel rechtenvrije muziek te
vinden.”
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Origineel

Om te filmen heb je geen dure camera nodig, met je mobieltje kun je heel leuke filmpjes maken. Boyd: “Als je idee
maar goed is. Je moet vooral niet anderen willen na-apen,
probeer een beetje origineel te zijn.” Zo kun je, wanneer
je een door jezelf gezongen liedje op YouTube wilt zetten,
de tekst onderin beeld laten meelopen. Of verzin een
grappige animatie. Zo maakte Boyd laatst zelf het filmpje
‘De appel’ waarin een appel zichzelf op eet. “Dat is een
stop-motion filmpje, je ziet foto voor foto hoe er happen
uit de appel zijn genomen. Het is veel werk, maar het ziet
er dan ook gelijk heel grappig uit.”
Maar met een goed idee en een knap resultaat ben je er
nog niet. Want hoe zorg je er nu voor dat dat supergoede
filmpje ook bekeken wordt? Om écht veel bezoekers te
krijgen moet jouw filmpje worden overgenomen door
populaire blogs, nieuwssites en forums. Ook YouTube zelf
plaatst op zijn homepage de meest interessante video’s.
Probeer je video daarom zo snel mogelijk populair te krijgen, door zoveel mogelijk mensen te vinden die het willen
doorsturen en die het bij YouTube willen aanbevelen. Dus
plaats een gadget op je Hyves, een video op Facebook
en een linkje op Twitter. En zet je video ook op zoveel
mogelijk andere filmpjessites, zoals op TV YO!, Myvideo.
nl, de site van het Jeugdjournaal en Z@PPmixer. Hoe meer
mensen je filmpje kunnen vinden, hoe beter.

Reality

Zelfs als je niet heel creatief bent, kun je succesvol worden. Want veel beroemde video’s op You Tube zijn reality
filmpjes waarvoor je eigenlijk maar weinig moeite hoeft

te doen. Dat zijn video’s van je papegaai die een gevecht
aangaat met de stofzuiger, je kleine broertje die danst
op Beyoncé, je stuntelige vader die uitglijdt over een
hondendrol, of verzin het maar. Gewoon zorgen dat je je
camera of mobieltje altijd bij de hand hebt, en zodra er
iets geks gebeurt: filmen maar!
Let wel op auteursrecht. In feite mag je alleen filmpjes
uploaden die jij zelf hebt gemaakt, en geen filmpjes waar
materiaal van anderen in staat. Doe je dat wel, dan loop je
het risico dat je filmpje verwijderd wordt.

Genant

Houd ook rekening met het feit dat op internet
niets privé is. Dus breng jezelf niet te sexy of
in al te genante situaties in beeld. Iedereen
kan het zien en je krijgt het misschien
nooit meer van internet af (anderen
kunnen je filmpje kopiëren of opslaan
voordat je het verwijderd hebt). En
denk ook aan je ‘slachtoffer’. Dat
vechtpartijtje van je vrienden vind
jij misschien grappig, maar vinden
zij dat ook als het online staat? Er is
een heel beroemd filmpje van een
dikke jongen die met een Star Warszwaard aan het vechten is. Iemand
anders heeft dat op internet gezet,
zonder het hem te vragen. Het filmpje is een groot succes geworden,
maar die jongen zelf is er behoorlijk
mee gepest. Boyd: “Zet mensen niet
voor gek. Je wil ook niet dat zij dat bij
jou doen.”

Hoe wordt jouw video viral?
Op internet heten populaire video’s virals. Dat zijn
filmpjes die om een of andere reden ineens een
hype worden. Bedrijven proberen heel hard het
geheim van succesvolle filmpjes te begrijpen, want
zij willen niets liever dan dat hun reclamefilmpjes
ook viral worden. Ze hebben zelfs speciaal mensen
in dienst die daarover nadenken. Grappig genoeg
mislukt dit bijna altijd. Want bezoekers van YouTube willen échte filmpjes, geen verkooppraatjes.

Hoe werken tandwielen?

School & YouTube
Nederlandse middelbare scholen
gaan op verschillende manieren om
met YouTube:
• Blokkeren: het computernetwerk
wordt zo gefilterd dat leerlingen
niet naar YouTube kunnen.
• Verbieden: naar YouTube surfen
kan wel, maar mag niet.
• Reguleren: er zijn afspraken gemaakt.
• Tolereren/Negeren: alles mag of er
wordt niets over besproken en niet
gecontroleerd.
In de praktijk mag soms van de ene
docent niets en van de andere (bijna)
alles.
Van deze vier schoolstrategieën
werkt reguleren het best. Spreek
met de hele school (leerlingen, docenten en ondersteunend personeel)
af wat wel en wat niet mag. De ene
school beperkt het bekijken van YouTube-filmpjes tot ‘buiten lestijden,
alleen in de pauzes’, de ander tot
‘alleen op de computerzuilen in de
kantine’ of tot ‘alleen als je toestemming hebt gevraagd’. Ook ‘alleen
educatieve filmpjes’ kan een regel
zijn. Verder is het goed om afspraken
te maken als ‘je hindert niemand, dus
koptelefoons op’ en over welk genre
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niet op school thuishoort. Geweld of
racisme, bijvoorbeeld.

YouTube is een schatkamer
Een filmpje kan prima de uitleg in
de les of een spreekbeurt ondersteunen. En huiswerk waarbij eerst
een YouTube filmpje moet worden
bekeken, lijkt opeens een stuk minder saai.
Een paar voorbeelden:
• Talen: een lied, een gedicht, een
filmklassieker kan de uitspraak of
de luistervaardigheid verbeteren.
• Geschiedenis: de beroemde
speech van Martin Luther King,
beelden uit de Tweede Wereldoorlog, beelden uit 1898 van het
Koninklijk Huis.
• Aardrijkskunde: vulkaanuitbarstingen, geisers.
• Biologie: dieren in alle soorten en
maten, van ijsbeer tot eencelligen,
planten of de werking van het hart.
• Techniek: hoe repareer je een automotor, hoe werken tandwielen.
• Scheikunde of natuurkunde:
proefjes.
• Economie of mediawijsheid: reclamefilmpjes.
YouTube herbergt ook erg veel inspirerende, grappige, mooie en ontroe-

rende filmpjes. Sommige docenten
gebruiken zulke filmpjes tijdens de
laatste 5 minuten van de les, als beloning voor goed meedoen.
Voorwaarde voor YouTube in de
les is wel de aanwezigheid van een
digibord of groot scherm en een
internetverbinding.

Handig

Met een handige code start een
YouTube-filmpje op precies het goede
fragment. Dat scheelt geklungel - en
daarmee rumoer - in de les.
• Zoek als voorbereiding op de les het
betreffende filmfragment op noteer
de begintijd
• Selecteer en kopieer het www-adres
van het filmpje
• Plak die link op een handige plaats op
de digibord-computer: in een PowerPoint presentatie of in een Wordbestand met de lesvoorbereiding
• Typ daarachter: #t=..m..s (op de plaats
van de puntjes komen de minuten en
secondes van de begintijd)
• Klik-klaar voor de start

Maria (13) “Ik kijk vooral naar

videoclips. Ik bekijk ze niet echt,
maar zet ze meer aan als achtergrond. Ik zoek dan op artiest. Dat
je na elk nummer weer iets nieuws
moet opzoeken, vind ik niet zo erg.
Meestal luister ik naar standaard
Top 40-achtige muziek, of nou ja,
meer MTV-achtig eigenlijk.”
“ Van vrienden krijg ik wel eens
grappige filmpjes doorgestuurd en
ik stuur hun ook wel eens wat. Niet
zo vaak hoor, maar dat gebeurt wel
af en toe. En als ik het leuk genoeg
vind, dan zet ik het ook zeker op
mijn Hyves.”
“ Als ik gericht wat zoek, kan ik het
meestal wel vinden. YouTube is heel
makkelijk. En het leukste eraan vind
ik dat er zo veel op staat. Alles wat
je wilt zien, kun je terugvinden.

‘Met de lyrics erbij kan ik meezingen’

Ja, er staan ook hele stomme dingen
op, maar die kom ik eigenlijk nooit
tegen, want daar zoek ik niet op.”

Jessey (15) “ Ik heb ei-

genlijk geen favoriet YouTubefilmpje. Maar ik kijk er wel vaak
op, misschien wel vijf keer per dag.
Gewoon om nieuwe dingetjes te
bekijken, grappige filmpjes of informatie. Wat ik wel irritant vind, is als
een bedrijf je een mailtje stuurt met
een link naar een YouTube-filmpje.
Die zijn meestal heel saai.”
“Bij geschiedenis op school konden
we een filmpje kijken van de bom
op Hiroshima. Ook voor werkstukjes
mogen we wel eens YouTube-filmpjes kijken.

Wat ik raar vind, is dat de website
van YouTube soms geblokkeerd is
op school, terwijl je er dus ook nuttige dingen mee kunt doen.”
“Het mooiste aan YouTube is dat je
automatisch wordt doorverwezen
naar andere filmpjes van dezelfde
maker of meer liedjes van de artiest
die je hebt opgezocht. Zo doe je
telkens nieuwe ideeën op. Het
enige dat ik nog wel eens mis is
geavanceerd zoeken. Dat je in
plaats van op titel of maker ook op
titel of album kunt zoeken, bijvoorbeeld.”

Bo (14)“Ik kijk heel vaak op

YouTube. Meestal om liedjes te luisteren voordat ik ze ga downloaden.
Dan tik ik de naam van een zanger of
zangeres in en dan kijk ik of die nog
nieuwe nummers heeft. Soms zoek
ik ook een clip met de lyrics erbij,
zodat ik kan meezingen. Daarvoor
kies ik meestal rustige nummers uit
en soms wat snellere. Als het maar
geen hardcore is.”
“Ik vind YouTube superleuk. Als je
iets intikt kom je altijd wel grappige dingen tegen en er is zóveel op
te zien. Het is ook heel handig. Ik
moest de Franse getallen leren en
die heb ik opgezocht op YouTube.
Met een filmpje kon ik ze veel makkelijker onthouden.”
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Vraag & Antwoord
Onlangs hoorde ik mijn zoon
(13) en een vriend samen
praten over YouTube en
daaruit leidde ik af dat ze
daar ook porno zien. Hoe zit
dat? Wat moet ik doen om
te voorkomen dat ze via YouTube seksvideo’s zien?
YouTube is niet anders dan de rest
van internet: geweld en seks worden
niet gefilterd als u dat niet zelf
doet. Volgens de regels van YouTube mogen weliswaar geen video’s
geplaatst worden met pornografie of
ander seksueel expliciet materiaal,
maar het gebeurt natuurlijk wel. (De
community-richtlijnen vindt u zo:
klik onderaan de pagina op ‘Over’ en
dan links onder het kopje ‘Beleid’.)
De duizenden video’s die dagelijks
worden geupload, worden pas
achteraf gecontroleerd en eventueel
verwijderd. Daarbij wordt sterk geleund op meldingen van gebruikers
zelf. Die kunnen een video flaggen,
of ‘markeren’ (zie het vlaggetje
onder het filmpje).
Om 18+ video’s te kunnen zien, moet
je 18 jaar of ouder zijn. Maar elk kind
kan natuurlijk een account maken
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waarop hij zegt 18 jaar of ouder te
zijn; dat wordt niet gecontroleerd.
Als u wilt dat uw kinderen bepaalde
video’s niet zien, moet u daar dus
zelf iets aan doen.
U kunt om te beginnen de ‘Veiligheidsmodus’ aan zetten (zie onderaan de pagina). Als u zelf ingelogd
bent, kunt u voor de browser
waarmee uw kind surft deze instelling ook vastzetten. Daarnaast kunt
u controleren of uw kind zijn juiste
leeftijd heeft ingevuld op zijn account. Ga er gewoon naast zitten, en
bekijk samen zijn profielgegevens.
Op dat moment kunt u ook uitleggen
waarom u deze maatregelen neemt.
Bedenk tot slot dat uw zoon zich
misschien thuis nu nog door u laat
beperken, maar dat hij ook elders het
internet op kan. Praten over seks en
pornografie, waarbij u vertelt wat
u ervan vindt en waarom, is dus ook
wel een idee.

Mijn zoon (15) zit in een
vriendengroep die allerlei
filmpjes heeft gemaakt in en
om school. Hij liet ze me zien
op YouTube. Sommige zijn

Colofon

Justine Pardoen
Hoofdredacteur stichting
Mijn Kind Online en
Ouders Online

Mijn Puber op YouTube is een uitgave van Digivaardig & Digibewust en de stichting Mijn Kind
Online, ook te downloaden van
www.mijnkindonline.nl/mijnpuberopyoutube
Copyright: Stichting Mijn Kind Online,
Den Haag, april 2010.

echt grappig, maar er zitten er ook tussen die ik over
de grens vind. Bij eentje
zie je hoe ze hard schreeuwend tegen een vuilnisbak
trappen en ik heb er eentje
gezien waarin een groepje
een oudere fietser belaagt.
Is er een manier om dit van
YouTube weg te krijgen?

de eigen community-richtlijnen van
YouTube, en probeer in een gesprek
met uw zoon te onderzoeken of hij
die regels redelijk vindt of niet. Praat
erover en stel duidelijke grenzen.
Als u niet wilt wachten totdat YouTube de filmpjes gaat beoordelen, dan
kunt u ook een klachtenprocedure in
gang zetten. Dat gaat heel simpel:
ga naar het ‘Veiligheidscentrum’ (zie
‘Veilig’ onderaan de pagina); de rest
wijst zichzelf.

we vaak dat mensen onnodig grof
zijn in hun oordelen. Je kunt harder
schreeuwen, lijkt het wel. Dat is jammer, want uw dochter trekt het zich
erg aan. Maar misschien kunt u haar
helpen een beetje te relativeren: zo
gaat het bijna overal op YouTube.
Het lijkt wel alsof elke positieve
reactie onmiddellijk een negatieve
reactie oproept. Er is altijd wel
iemand die het feest moet bederven.
Zo werkt dat nu eenmaal.

Dergelijke filmpjes maken YouTube
voor tieners nu juist zo spannend:
je kunt hier lekker over de grens!
Ze blijven net zo lang op YouTube
staan totdat iemand aangeeft dat ze
mogelijk een overtreding zijn van de
community-richtlijnen. U zou dus om
te beginnen de video kunnen flaggen, of ‘markeren’ (zie het vlaggetje
onder het filmpje). Gewoon doen:
eigenlijk is het ook de bedoeling van
de jongens om gezien te worden,
en dat iemand er dan wat van zegt.
Vertel dus dat u het afkeurt dat zij
het lollig vinden om een vreemde de
schrik op het lijf te jagen of andermans bezit te beschadigen. Verwijs
niet alleen naar de grenzen van het
fatsoen en onze wet, maar ook naar

Onlangs zag ik dat het er
op YouTube nogal grof aan
toe gaat in de reacties op
video’s. Mijn dochter (14)
maakt zelf leuke filmpjes en
er zijn blijkbaar altijd mensen die het nodig vinden om
dat af te kraken. Heel hatelijke opmerkingen wisselen
de leuke reacties af. Ik merk
dat ze daarvan ondersteboven is. Heeft u een advies?

Gelukkig kan uw dochter er wel wat
aan doen: ze kan die vervelende
gasten zelf eruit gooien. Uw dochter
heeft die filmpjes zelf geupload. Dat
wil zeggen dat ze een eigen account
heeft, en binnen dat account kan ze
de reacties onder haar filmpjes modereren. Vertel haar dat en ga samen
even kijken op haar account om uit te
vinden hoe dat moet: klik rechtsboven op het eigen account en klik dan
linksboven op ‘Berichten’. Daar ziet
u de meest recente reacties. Ook oudere reacties kunnen nog verwijderd
worden. Ga daarvoor naar ‘Video’s’
(linksboven) en klik op het getal achter ‘Reacties’. Dan kunt u per reactie
aangeven dat u die wilt verwijderen
(de opties komen in beeld zodra u er
met de muis overheen gaat).

Het is altijd onprettig als je negatieve reacties krijgt op iets wat je
gemaakt hebt. Via internet zien
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Dit moet je gezien hebben!
www.youtube.com
Op YouTube zijn inmiddels een hoop klassiekers te vinden. Sommige jonge sterren
lanceerden zichzelf op YouTube en werden
wereldberoemd:
• Esmee Denters: Jong Hollands zangtalent dat
al snel werd ontdekt door Justin Timberlake.
www.youtube.com/user/esmeedenters
• Justin Bieber: Canadese tiener die op YouTube werd opgemerkt door rapper Usher en
een platencontract kreeg.
www.youtube.com/user/justinbieberVEVO
• Greyson Chance: de 12-jarige Amerikaanse
jongen werd in mei 2010 een ‘virale sensatie’
na het posten van een video waarin hij het
nummer Paparazzi van Lady Gaga zong.
www.youtube.com/user/greyson97
• Nikkie de Jager: superpopulaire make-up
tips van de 16-jarige Nikkie die op en top
Amerikaans lijkt, maar Nederlands is.
www.youtube.com/user/nikkietutorials
Ook leuk op YouTube.com
(tik in bij zoekfunctie):
• Hahaha- Small daring boy
baby met de slappe lach
• Kittens at lunch
schattige jonge katjes

Deze brochure is mede
mogelijk gemaakt door
Met medewerking van

Mijn digitale wereld

