Jong 2.0
geleerd

YouTube

in samenwerking met

YouTube:

springplank voor talent

YouTube is een blijvende favoriet onder
jongeren. Leuk om online filmpjes te kijken
en te delen met vrienden. Maar YouTube is
ook een springplank voor talent. Het starten
van je eigen show is nog nooit zo gemakkelijk geweest. En de hele wereld kijkt mee.

E

r zijn voorbeelden van Nederlandse YouTubers die
inmiddels wereldberoemd zijn. Esmée Denters uit
Zevenaar bereikte een miljoenenpubliek met haar
gezongen webcamfilmpjes op YouTube. Ook de
Brabantse Nikki de Jager bereikte met haar make-uptips op
YouTube wereldwijd tienduizenden mensen. En wat dacht
je van Dus David Games (DDG) van de Nederlandse David
Harms, die een YouTube-kanaal over gamen onderhoudt
met bijna 200.000 abonnees. Meer dan 100.000 weergaven per filmpje is voor zulke cracks niets bijzonders meer. In
de meeste gevallen zijn deze internetsterren autodidact en
gebruiken ze YouTube om hun talent verder te ontwikkelen.

is het bekendste platform. YouTube trekt wereldwijd een
miljard gebruikers per maand.

Samenwerken
Het beeld dat jongeren die actief zijn op internet makkelijk
in een sociaal isolement terecht komen, kan in elk geval voor
YouTube-gebruikers worden bijgesteld. Van de jonge
YouTubers heeft ruim driekwart regelmatig contact met
andere YouTubers. Dit contact wordt vooral gelegd via
Twitter. En ook buiten internet ontstaan contacten. Zo
worden er vaak offline evenementen en bijeenkomsten voor
YouTubers georganiseerd. Uit dit contact ontstaan samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld om samen een filmpje te maken.
Veel jongeren geven aan dat ze door andere YouTubers geholpen worden om beter te worden.

Filmpjes maken
YouTube zelf is niet moeilijk te gebruiken, maar het maken van
filmpjes om te publiceren is iets ingewikkelder. Vrijwel alle
makers van YouTube-filmpjes gebruiken hiervoor editing soft-

Vloggen
Wat het voor jongeren extra leuk maakt, is dat zelf filmpjes
maken nog nooit zo makkelijk is geweest als nu. Iedereen
kan een mobiele telefoon met camera oppakken en aan de
slag gaan. Om hun game-trucs te filmen, hun mode-adviezen, zangkunsten of om video art te maken. Deze filmpjes
gaan het internet op en worden gedeeld met anderen. Dit
wordt video-bloggen of vloggen genoemd. Vloggen is met
name populair onder jongeren van 12 tot 21 jaar en YouTube
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Jong Geleerd 2.0
Kinderen leren door te doen. Door te lezen en buiten te spelen,
maar ook door wat ze online ondernemen. Digitale omgevingen
zijn een nieuwe werkplaats, waar kinderen met virtueel gereedschap bouwen, ontdekken, spelen en leren. Kennisnet en Mijn
Kind Online laten in de serie Jong Geleerd 2.0 zien hoe dat gaat.

ware. Bijna de helft van de jongeren leert met deze software
om te gaan door zelf dingen te proberen. Ze gaan vaak zonder instructie aan de slag en leren gaandeweg hoe het werkt.
Ook kijken ze naar tutorials: instructiefilmpjes waarin van alles
wordt voorgedaan. Vaak is er een duidelijke vooruitgang te zien
in de filmpjes van jonge YouTubers, naarmate ze meer filmpjes
maken. De meeste van hen geven ook aan dat ze actief hun best
doen om zichzelf te verbeteren, door persoonlijke doelen te
stellen. Niet alleen de kwaliteit van de video’s verbetert, ook
het zelfvertrouwen en het taalvermogen van de YouTuber zelf
neemt toe.

Prof worden
Hoe meer contact een YouTuber heeft met andere YouTubers,
en hoe meer zijn video’s worden bekeken, hoe meer die tiener gaat opvallen. Succesvolle YouTubers worden ook offline
ondersteund, door bedrijven als Social 1nfluencers, de organisatie van de Dutch YouTuber Gathering, Tuberz.nl, Big Frame en
door Google zelf. Stuk voor stuk stimuleren ze jongeren zichzelf
te blijven ontwikkelen en zichzelf te onderscheiden van andere
kanalen. Ze bieden trainingen aan of geven directe, persoonlijke tips. En deals met bedrijven of merken zorgen er voor dat
jongeren deze hobby kunnen omzetten in een lucratieve bijbaan. Of in enkele gevallen in een fulltime baan waarmee ze uiteindelijk meer kunnen gaan verdienen dan hun ouders.
Youtubers verdienen geld, de helft van de advertentie-inkomsten gaat naar de makers van de filmpjes.
Het grootste deel van de YouTubers ziet hun kanaal echter
gewoon als hobby. En dat is het voor de meesten ook. Maar wel
een hobby waarmee ze veel sociale contacten op kunnen doen
en vaardigheden leren die ze in de toekomst nog goed van pas
kunnen komen.
De gegevens in dit dossier zijn grotendeels afkomstig uit het
onderzoek 'Broadcast Yourself!' van Carina de Jong, studente
HBO Pedagogiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. De
Jong deed in opdracht van Kennisnet en Mijn Kind Online
onderzoek naar de drijfveren van 182 jonge YouTubers.
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KunsTenaar JelLe

‘de waardering
alleen Is al leUk’
Jelle (15) is een gerespecteerde GFX-artist.
Hij maakt grafische elementen voor games
en YouTube-kanalen. Online is hij bekend
onder zijn artiestennaam Jellex.

“i

k heb altijd veel creatieve dingen gedaan, getekend, geknutseld. Het zit in de familie. Mijn vader kan prachtig tekenen en
mijn vier jaar oudere broer doet een grafische opleiding. Toen ik
tien jaar was, maakte ik al mijn eerste tekeningen op de computer met Paint. Daar kon ik eigenlijk niet zoveel mee. Mijn broer liet
me toen GIMP zien, een uitgebreid open source-tekenprogramma.
Met dat programma maakte ik mijn eerste clan-logo. Dat is een logo
voor een team dat actief is in een online game. Het logo was voor
mijn eigen team in Call of Duty op de Xbox. Later maakte ik via een
ander online spel kennis met Peter-Jan, een jongen van 19 jaar die

een grafische opleiding doet en prachtige graphics maakt, zoals
achtergronden voor YouTube-kanalen. Van hem kreeg ik een kortingscode voor Photoshop. Met dat programma maak ik afbeeldingen, zoals avatars en clan-logo’s.”

Tijger monteren
“Een handleiding of een boek met tips heb ik nooit gehad, zelfs niet
geleend bij de bibliotheek. Ik ben begonnen met het bekijken van
tutorials op YouTube. Daar leerde ik hoe je bestaande afbeeldingen
uit gratis pakketten in Photoshop kunt inlezen en bewerken. Je kunt
dan bijvoorbeeld in een landschap een afbeelding van een tijger
monteren. Dat bewerken noem je Manipulation Art. Het meeste heb
ik geleerd van Peter-Jan. Hij gaf me les via Skype, waarbij we onze
schermen deelden. Dan deed hij iets voor, waarna ik het nadeed
en hij volgde dan weer of ik het goed deed. Ik heb op deze manier
in een jaar heel snel enorm veel geleerd. Sinds kort kan ik ook
3D-versies maken van logo’s. Dat doe ik met een ander programma:
Cinema 4D. Ook dat heb ik mezelf aangeleerd.”
“Ik heb op YouTube een eigen kanaal. Sinds kort is dat een nieuw
kanaal, want de vorige is gehackt. Balen, want ik had al meer dan
200 subscribers. Op mijn nieuwe kanaal staan enkele SpeedArts.
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'Ik krijg elke dag wel zo’n vijf
nieuwe contactaanvragen via
Skype. Ze willen weten wat ik doe,
wat ik kan en wat ik maak'
Ik laat in deze filmpjes zien hoe ik iets ontwerp. Dat laat ik dan versneld afspelen. Via mijn YouTube-kanaal verwijs ik door naar mijn
portfolio, waar bezoekers ook mijn logo’s en andere afbeeldingen
kunnen zien.
Soms vraag ik een kleine vergoeding. Dat kan geld zijn. Op mijn
website heb ik een boodschap staan: ‘available for freelance’,
ofwel ‘beschikbaar voor opdrachten’. Laatst zag ik op de website
van een outdoor-winkel een oproep voor een ontwerper voor een
nieuw logo. Ik heb ze toen wat van mijn werk laten zien en gezegd:
'Ik maak voor jullie een logo in ruil voor een vizier'. Dat had ik nodig
voor een geweer, niet een echt geweer, hoor, dat ik gemaakt had.
Maar meestal doe ik het voor de lol. Ik krijg elke dag wel zo’n vijf
nieuwe contactaanvragen via Skype. Ze willen weten wat ik doe,
wat ik kan en wat ik maak. Ook via YouTube komen veel reacties.
Ik heb veel contacten in het buitenland: Duitsland, Noorwegen,
Zweden, Amerika enzovoort. Vooral via Skype. Communiceren gaat
altijd in het Engels. Ik haalde voor Engels in de eerste klas slechte
cijfers. Nu ik veel moet praten, schrijven, lezen en luisteren in het
Engels, haal ik bijna alleen nog maar voldoendes voor dit vak.”

Talent
“Het leukste vind ik de waardering. Een tijdje geleden was ik een
online game aan het spelen. Om even te pauzeren ging ik naar de
lobby. Dat is een virtuele ruimte binnen het spel waar je rustig even
met elkaar kunt chatten. Een van de spelers sprak me aan: ‘Hé, jij
bent toch die GFX?’ Het gaf een beetje het gevoel van op straat herkend worden. Laatst kreeg ik via YouTube zomaar een bericht van
een bekende grafisch ontwerper uit de Verenigde Staten. Hij had
gezien hoe jong ik ben en wat ik na een jaar Photoshoppen al allemaal kan. ‘Niet normaal, zoveel talent,’ schreef hij. En ‘Ga zo door’.
Dat vond ik natuurlijk helemaal geweldig!”
Jelle op YouTube: www.youtube.com/user/OfficialJellex
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VLOGGEN
Ze
t jezelf op de zender

Vloggen is hot: niet alleen video kijken, maar
zelf maken. En je kunt er een leuk zakcentje
aan over houden.

V

oor de meeste jongeren gaat het gebruik van YouTube niet
verder dan het bekijken van grappige kattenvideo’s, het
opzoeken van legendarische doelpunten of, sinds het vertrek van TMF van de Nederlandse televisie, het bekijken
van de videoclip van dat nummer dat al sinds vanochtend in je hoofd
zit. Voor de meeste gebruikers is YouTube voornamelijk een passief
platform waarop we informatie en entertainment ontvangen. We
kijken en luisteren alleen.

Wereldberoemd
Heel anders is dit voor de jongeren die zowel ontvanger als zender zijn: de vloggers. Vloggen is hot and happening. Video-bloggen
betekent in je eigen slaapkamer filmpjes opnemen om die vervolgens te delen met al je kijkers, soms duizenden over de hele wereld,
via je eigen YouTube-kanaal; een soort tv-zender waarvan jij de programmering bepaalt en invult. Vloggen is een opkomende trend
die kwam overwaaien uit Amerika, waar de vlogging scene inmiddels bijna Hollywood-achtige vormen aanneemt. Bekende Amerikaanse YouTubers hebben een heuse sterrenstatus en kunnen, zoals
het gaat bij echte sterren, niet meer over straat zonder te worden
herkend. Voor velen is hun YouTube-kanaal een serieuze werkplek
geworden, waar ze inmiddels een flinke boterham mee verdienen.

Fulltime baan
Ook in Nederland komt het vloggen steeds meer van de grond. Hoewel we hier nog wel een paar jaartjes achter lopen op Amerikaanse

collega’s, zijn er ook Nederlandse jongeren die een lekker zakcentje
verdienen met het maken van video’s op YouTube. De allerbesten
hebben er inmiddels ook hier hun fulltime baan van gemaakt. En dat
valt op. De NOS, RTL Nieuws, WNL, Editie NL, RTL Boulevard, Jong,
het Jeugdjournaal – allemaal rapporteerden zij vol verbazing over
deze nieuwe trend: jonge mensen die het helemaal aan het maken
zijn binnen de nieuwe media.
Zo groot worden dat je op straat wordt herkend, feesten geeft voor
volle zalen en meer verdient dan waar de meeste jongeren van jouw
leeftijd allen maar van kunnen dromen: dat gebeurt niet van de ene
op de andere dag. Vaak ook is er een duidelijk verschil te zien tussen
de video’s die jongeren nu uploaden en de video’s waarmee ze ooit,
soms jaren geleden, zijn begonnen. Ze hebben zich ontwikkeld van
amateurs tot (semi-)professionele videomakers.
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YouTube-parTner Ronald:

‘Ik word op
straat herkend’
Ronald (16) volgt een opleiding voor film en
media. In zijn vrije tijd speelt hij graag videogames met zijn vrienden. Tienduizenden
mensen kijken over zijn schouder mee via
zijn YouTube-kanaal, dat een van de populairste van Nederland is.

"V

oor ik gamefilmpjes maakte, ben ik begonnen met vloggen.
Ik volgde al wat vloggers op YouTube, zoals David Harms,
van DusDavid en DusDavidGames. Van hem was ik heel erg
fan. Toen was ik nog lichtelijk onzeker, ik wist niet goed
wat ik deed. Dit kanaal had maar 1.600 abonnees. Dat is niet heel
veel in vergelijking met wat we nu hebben. Door te vloggen leerde
ik twee andere jongens van mijn leeftijd kennen, samen zijn we
toen EenGameKanaal begonnen. We maken de filmpjes niet met z’n
drieën, maar met een hele grote groep jongens uit heel Nederland.

Zij zijn directors op EenGameKanaal. Dit is een hechte vriendengroep geworden. We hebben inmiddels meerdere kanalen en ik heb
zelf nog een apart kanaal waar ik op vlog, maar die gebruik ik niet zo
veel meer. Ook omdat ik de laatste tijd erg druk ben met school."

Hobby
"Ik vond videobewerking altijd al leuk. Ik deed dit altijd als hobby.
Ik heb het mezelf aangeleerd. Soms bekeek ik een tutorial op YouTube, maar het meeste heb ik geleerd door zelf dingen te proberen en er achter te komen of het werkt. En nu krijg ik bijna dagelijks
vragen over hoe ik bepaalde dingen heb gedaan. Vaak stuur ik ze
dan door naar een tutorial waarin het wordt voorgedaan. Het zijn
namelijk zo veel vragen dat ik ze onmogelijk allemaal uitgebreid kan
beantwoorden! Soms maak ik zelf een tutorial, als er veel vragen
over één onderwerp komen.
Het maken van gamefilmpjes op YouTube is relatief simpel. Je
neemt het op, je bewerkt het, gooit er een muziekje onder en klaar.
Als je sketches maakt, moet je veel meer editen en plakken. Wij
nemen vaak alles op één dag op, vaak op zondag. Dan nemen we er
genoeg op om ze gedurende de week online te zetten.
Met al onze kanalen zijn we inmiddels YouTube Partners. Je kunt
dan geld verdienen doordat er reclames rond je video verschijnen.
Ik heb ook een keer een campagne gedaan. Dat is een video die je
maakt voor een opdrachtgever en waarmee je geld kunt verdienen.
Dit was geregeld door Social 1nfluencers, die bedrijven en spon-

Ik vlog op een appart kanaal
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'Ik ben ook veel beter
geworden in praten. Dat
klinkt misschien raar, maar
ik maak nu betere zinnen'

helpt me nog steeds. Hij steunt mij en helpt me om groter
te worden op YouTube. Ook helpt hij me bij commerciële
dingen. Hij zegt waar ik op moet letten als ik met mensen
samenwerk of geinterviewd wordt, dat is heel fijn. David
helpt trouwens niet alleen mij, hij wil het beste voor iedereen. Hij helpt bijna iedereen die een gamekanaal op YouTube heeft, door ze te promoten op zijn eigen kanaal en
door tips te geven.
Zelf help ik de directors die op EenGameKanaal zitten. Dit
zijn jongens met kleinere kanalen. Zij mogen op ons kanaal
uploaden wat ze maar willen, en shout-outs geven naar
zichzelf. Ik geef ze de mogelijkheid om een groter publiek
te bereiken. Ook maak ik ‘Gamen met een Kijker’, waarin
ik een spel speel met één van onze fans. Terwijl we een
leuke video maken, promoot ik ook hun kanaal."

soren koppelt aan YouTubers. Ik heb een filmpje gemaakt
voor Vrij Soa Vrij. Voor zo’n filmpje online komt te staan,
moet dit eerst worden goedgekeurd door de organisatie
waar je het voor maakt. Maar dat was maar éénmalig. Het
paste eigenlijk niet echt bij mij en bij onze doelgroep, onze
meeste kijkers zitten nog op de basisschool. Ik doe liever
gewoon mijn eigen ding, en ga lekker gamen. Ik vind camagnes niet zo belangrijk. De inkomsten zijn leuk, maar het is
toch vooral een hobby van me, en dat moet leuk blijven. Van
het geld dat we verdienen kopen we de nieuwste spellen en
nieuwe apparatuur."

Fans
"Het leukste van YouTube zijn de de contacten! Zonder
twijfel! En de fanbase, als je het zo kan noemen. Ik word
op straat herkend, dat vind ik wel leuk. Dat gebeurt bijna
wekelijks, en door heel Nederland. Of als ik gewoon naar
huis loop of wat eten haal bij de supermarkt.
Ik wil hier voorlopig wel mee verder, maar er komt een tijd
dat we gaan stoppen, omdat we te oud worden of omdat
er niks meer aan is. Maar dat hebben we op dit moment
niet, dus we gaan gewoon gezellig door. We stoppen
alleen als wij het zelf niet meer leuk vinden. Na mijn studie
wil ik wel verder met videobewerken en filmen. Dat vind
ik leuk, dat is gewoon mijn ding. Zoiets als de jongens van
het kanaal ‘Cinemates’ doen, dat lijkt me wel wat. Dat vind
ik echt geweldig!"

Volpraten
"In de loop van de tijd is de kwaliteit van de filmpjes erg verbeterd. Ook de kwaliteit van het geluid. Met het geld dat we
hebben verdiend, hebben we hele goede microfoons kunnen
kopen. Ook de inhoud van onze filmpjes is veranderd. We
merkten dat iedereen voornamelijk naar ons kanaal kwam
om filmpjes over Minecraft te bekijken. Om een breder
publiek te bereiken zijn we ook filmpjes van andere games
gaan maken. Toch merken we nog steeds dat de Minecraftfilmpjes het meeste publiek trekken. Die worden meestal
2.000 keer vaker bekeken dan de andere filmpjes.
Ik ben ook veel beter geworden in praten. Dat klinkt misschien raar, maar ik maak nu betere zinnen. Mijn Nederlands
was heel erg slecht, vooral wat betreft de zinsopbouw. Ik
kan mijn filmpjes nu gemakkelijker volpraten, zonder dat er
ongemakkelijke stiltes vallen. Ik ben ook een stuk zekerder
geworden. Ik merk dat ook buiten mijn YouTube filmpjes
om. Ik doe nu gewoon mijn ding.
David Harms van DusDavid heeft me ontzettend geholpen.
Hij is inmiddels een goede vriend van me geworden. Hij
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Ronald op YouTube: www.youtube.com/eengamekanaal
'Om een breder publiek
te bereiken zijn we ook
filmpjes van andere
games gaan maken'
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LEREN DOOR TE DOEN
Kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met digitale media. Dat heeft invloed
op de manier waarop ze informatie tot zich
nemen en leren.
ongeren willen al doende wijs worden. Ze werken graag
samen met anderen, zijn prestatiegericht en houden van
interactie. Het online zetten van vakantiefoto’s of het tweeten van dagelijkse bezigheden is immers twee keer zo leuk
als er veel reacties op komen! Ook is de huidige jonge generatie,
meer dan welke generatie dan ook hiervoor, visueel ingesteld.

den. Door de overvloed aan beschikbare informatie, moeten kinderen goed kunnen navigeren tussen veel verschillende bronnen.
Tegelijkertijd moeten ze in staat zijn om de gevonden informatie te
beoordelen op betrouwbaarheid en geschiktheid. Jongeren moeten
beschikken over een pro-actieve en nieuwsgierige aard om zelf op
zoek te gaan naar kennis en informatie en ze moeten bereid zijn om
actief aan de slag te gaan met wat ze hebben gevonden.
Youtube sluit naadloos aan op de eigenschappen van de huidige
generatie jonge mediagebruikers. YouTube is visueel, snel en heel
erg interactief, doordat maker en kijker constant met elkaar in contact staan – via het commentaar dat onder een video kan worden achtergelaten of via sociale media als Twitter.

Navigeren in informatie

Nieuwe vaardigheden

De digitalisering vraagt om nieuwe vaardigheden, een specifieke
skillset: gerichte vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich
in deze digitale wereld te kunnen ontwikkelen en staande hou-

Jongeren leren door te doen. Dat is terug te zien in de manier waarop
ze zichzelf aanleren om editing software te gebruiken, software om
video’s mee te monteren. Ze gebruiken deze monteer-programma’s
om in hun videomateriaal te knippen en te plakken en zo een flitsend,
goed uitziend en netjes afgewerkt geheel te creëren. Een groot deel
van de jonge filmmakers kijkt voor het leren van deze nieuwe technieken naar instructiefilmpjes (tutorials), maar de meeste YouTubers
gaan zonder instructies aan de slag met een monteerprogramma om
er gaandeweg achter te komen hoe zo’n programma werkt.
Ook wanneer het kanaal van een jonge YouTuber eenmaal loopt en
ze de basistechnieken in de vingers hebben, zitten ze niet stil. Meer
dan de helft van de tieners met een eigen YouTube-kanaal is zich
bewust van zijn of haar eigen ontwikkeling en vindt het belangrijk om
beter te worden in wat ze doen. Door hier aan te werken kunnen ze
terugblikken op een periode waarin ze zijn gegroeid. Dat geeft voldoening: jongeren geven desgevraagd aan dat de kwaliteit van hun
video’s van een hoger niveau is geworden, dat de inhoud van hun
filmpjes is verbeterd, dat ze beter zijn gaan praten op film en dat hun
zelfvertrouwen is gegroeid sinds ze online video’s maken.
Jongeren trainen zichzelf door te imiteren en te experimenteren. Ze
kijken naar andere YouTubers of naar nog meer tutorials om te zien

J
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wat ze zelf beter kunnen doen en ze proberen alles uit. En ze geven zelf
aan dat ze steeds weer bijleren.

Netwerken
Dat leren doen ze niet alleen. Het grootste deel van de jonge YouTubers
(ongeveer driekwart) heeft contact met leeftijdsgenoten die hetzelfde
doen als zij. Voor jonge YouTubers is dit ‘netwerken’ heel belangrijk. Hoe
groter het kanaal, hoe meer contacten er zijn met andere kanalen en de
makers daarvan. Deze contacten worden voornamelijk gelegd via de sociale media, en dan vooral via het laagdrempelige en efficiënte Twitter.
YouTubers communiceren op Twitter met elkaar, maar ook met hun kijkers. Zo brengen de YouTubers hobbygenoten ook onderling weer met
elkaar in contact, of ze worden zelf benaderd door iemand anders met
een YouTube-kanaal.
Niet alleen online wordt er contact gelegd. Ervaringen worden ook uitgewisseld en gedeeld op de vele bijeenkomsten en evenementen op het

Jongeren trainen zichzelf door te imiteren
en te experimenteren. Ze kijken naar
andere YouTubers of naar tutorials.
gebied van online video die in Nederland worden gehouden. Denk hierbij aan landelijke evenementen waar jonge fans hun grote YouTube-idolen kunnen ontmoeten, maar ook aan kleinere groepjes jongeren die door
het hele land bij elkaar komen. Als deze contacten eenmaal zijn gelegd,
blijft het daar vaak niet bij. Er ontstaan samenwerkingsverbanden: YouTubers gaan samen video’s maken. Voordeel hiervan is dat het een hele
geschikte manier is om een groter publiek op te bouwen. Maar het is
vooral ook gezellig.

Leren van elkaar
Binnen die gezelligheid is er ook plek voor tips en feedback. Hiervoor is
wel een vertrouwensband nodig, bijvoorbeeld een vriendschap. Maar het
vertrouwen van een trouwe fan in zijn of haar grootste online voorbeeld
is ook voldoende. Opvallend is dat, anders dan soms in de offline wereld,
elkaar helpen op YouTube duidelijk tweerichtingsverkeer is. Zo geven
jongeren die op YouTube filmpjes maken, aan dat ze door andere YouTubers geholpen worden met tips of feedback. In de meeste gevallen helpen ze zef ook andere YouTubers, vaak in de vorm van persoonlijk contact
en via sociale media.
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beauTybLOggeR TeSKe:

‘Ik heb op YouTube
50.000 aBonneeS’
Teske (17) is een succesvolle lifestyle- en
beautyblogger en heeft een eigen kanaal
op You Tube.

“I

k heb een blog, teskuh.nl, waarop ik elke dag een artikel zet. En
een YouTube kanaal waar ik wekelijks een filmpje upload. Die
twee combineer ik. Mijn blog is vooral gericht op jonge meiden
van 12 tot 18 jaar, daar schrijf ik over alles wat me interesseert,
zoals make-up, kleding en koken. Mijn video's zijn gericht op een
wat groter publiek. Op mijn blog heb ik elke dag zo'n 12.000 unieke
bezoekers. Mijn kanaal op YouTube heeft inmiddels 50.000 abonnees. Het zijn vooral bezoekers uit Nederland en België, maar ik heb
laatst voor het eerst een zogenoemd shoplog in het Engels opgenomen. Dat is een filmpje waarop je nieuwe kleding en accessoires
showt en waar je ook de merken laat zien. In de VS en Groot-Brittannië zijn die heel populair, je kunt er een groot publiek mee bereiken.
Ik leer veel van wat ik doe; door veel andere bloggers te volgen en

te zien wat zij doen, en door tutorials te bekijken op YouTube. Op
die manier heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe ik films moet monteren.
YouTube is een supergoed medium, alles is er te vinden. En ik heb
veel vrienden overgehouden aan YouTube, we volgen elkaar, leren
van elkaar en ontmoeten elkaar op meetings.”

Online dagboek
“Het is mijn passie. Ik begon op mijn dertiende met een blog omdat
ik graag mijn gedachtes kwijt wilde. Internet gebruikte ik toch
al veel, ik zat veel achter mijn computer, dus dat leek me wel een
goede plek om alles te archiveren. Het was een soort online dagboek, ik was nog helemaal niet bezig met een doelgroep. Ik keek
graag naar de filmpjes die bloggers postten, dus dat wilde ik ook
proberen. Mijn eerste filmpje was nog heel onwennig, ik lachte
mezelf steeds uit, terwijl je toch een beetje zelfverzekerd de camera
in moet kijken. Nu ben ik serieuzer geworden, ook op mijn blog. Ik
heb me meer ontwikkeld op het gebied van schrijven en ik ben me
nu bewust van mijn grote publiek.”
“Ik krijg veel comments, tweets en emails van kijkers en lezers. Van een vraag over de beste mascara
tot een meisje dat ruzie heeft met haar beste vriendin en om raad vraagt. Ik probeer zoveel mogelijk
te reageren, al is het wel eens lastig om alle mailtjes te beantwoorden. En ik ben natuurlijk nog
maar zeventien, zoveel ervaring heb ik ook weer
niet. Maar het is natuurlijk wel superleuk dat mei-
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'Bloggers zoals ik worden
influencers genoemd. Ik speel
een soort vriendinnenrol'
den me als voorbeeld zien, dat ze blij worden van mijn video's en dat
ze door mijn blog geïnspireerd worden. En er is niet alleen positieve
feedback hoor, soms krijg ik ook opbouwende kritiek. Ik leer op die
manier veel van mijn bezoekers. Een paar keer per jaar houden we
een YouTube-gathering, waar kijkers ons kunnen ontmoeten. Dan
gaan we de hele dag met ze op de foto en delen handtekeningen uit,
dat is bizar maar ook heel leuk.
Bloggers zoals ik worden influencers genoemd. Ik speel een soort
vriendinnenrol in het leven van mijn kijkers en lezers en omdat
het er zoveel zijn ben ik interessant geworden voor PR-bureaus
en bedrijven. Ze vinden me via-via, zodra je bekend wordt in het
wereldje gaat dat eigenlijk vanzelf. Ze nodigen me uit voor meetings om te horen wat er onder mijn leeftijdsgenoten speelt, of
ze vragen me om bijvoorbeeld hun producten te bespreken in een
video, een advertorial te schrijven of een banner te plaatsen.”

Bedrijf
‘Ik verdien nu al genoeg om ervan rond te komen. Hoeveel precies
zeg ik liever niet, dat vind ik privé, maar het is genoeg om straks
op mezelf te kunnen wonen. Dat zou ik het liefste doen. Ik heb
mijn bedrijf nu officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wil niets liever dan het nog professioneler gaan aanpakken.
Deze hobby is totaal uit de hand gelopen natuurlijk, maar op een
heel leuke manier. Supertof vind ik het. Er zijn nu zo'n vijf tot tien
grote bloggers in Nederland op dit gebied, ik hoor daarbij. Natuurlijk zou ik wel de grootste willen worden, maar ik weet niet of dat
lukt. In elk geval lijkt het me tof als ik hier nog jaren mee bezig kan
zijn. Soms droom ik er wel van Nederland te verlaten en naar de VS
of Groot-Brittannië te vertrekken. Wie weet, ooit, als ik de Engelse
taal goed onder de knie krijg. Ik heb laatst mijn eerste Engelstalige
video geplaatst; een lookbook waarin ik mijn outfits van de maand
laat zien.”
Teske op YouTube: www.youtube.com/teskuh
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BOUWEN AAN JE

Tutorial:
avondritueel

TOEKOMST
YouTube kan de eerste
stap zijn in een roemrijke
loopbaan. Hoe meer contact een YouTuber heeft
met andere YouTubers en
hoe meer zijn video’s op
internet worden bekeken, hoe meer die tiener
gaat opvallen.

H

et is niet voor veel jongeren op
YouTube weggelegd, maar als
je eenmaal opvalt, kan het snel
gaan. Succesvolle YouTubers worden
ook offline ondersteund, door bedrijven als Social 1nfluencers, de organisatie van de Dutch YouTube Gathering,
Tuberz.nl, Big Frame en door Google (de eigenaar van YouTube) zelf.
Vaak is het doel om jongeren te helpen zichzelf te blijven ontwikkelen en
zichzelf te onderscheiden van andere
kanalen. De bedrijven bieden trainingen aan of geven directe, persoonlijke
tips. Social 1nfluencers en Big Frame
koppelen daarnaast succesvolle You-

Tubers aan bedrijven en merken om
jongeren de kans te bieden geld te
verdienen met hun hobby. Tegelijk
geeft dat bedrijven de mogelijkheid
om gericht reclameboodschappen uit
te kunnen zetten.

Carrière
Voor de meeste kinderen en jongeren is YouTube een leuke hobby, maar
geen bezigheid waar ze nou meteen
carrière in willen maken. Die hobby
bevalt, het is creatief en het geeft ze
de kans om veel sociale contacten op
te doen en zichzelf vaardigheden aan
te leren die in de toekomst nog wel
eens goed van pas kunnen komen.
Dat kunnen voor de hand liggende
vaardigheden zijn zoals video- en
monteertechnieken, maar ook presentatiekwaliteiten en kennis over marketing en sociale media. In sommige
gevallen is YouTube voor jongeren de
weg naar wereldwijd succes, maar dat
is voor de meeste makers niet de drijfveer. Over het algemeen hebben kinderen gewoon ontzettend veel plezier
in wat ze op YouTube doen.
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gaMeSpecIaliST RaMses

‘Ik wIl laTer de
filmwereld in’
Ramses (16) monteert scènes uit de game Call
of Duty en plaatst die films op YouTube.

“I

k plaats films van Call of Duty op YouTube. Call of Duty is een
schietspel op de Xbox. Spelers sturen mij via Skype hun spelprestaties en ik maak vervolgens een soort collage van de verschillende scènes. Ik monteer er ook special effects bij en zet er
teksten onder. Vaak chat ik over mijn ideeën met spelers via Skype.
Dan overleggen we hoe ik dingen aan zal pakken, of hoe zij dat
doen. Ik monteer ook wel eens een film van mezelf, maar ik heb niet
de juiste spullen om op hoge kwaliteit opnames van mijn acties op
de Xbox te maken. Anderen hebben dat wel, dus maak ik liever films
voor hen. Ik ken die mensen meestal niet persoonlijk, maar ontmoet
ze op You Tube en chat dan op Skype verder. Soms komen ze zelfs
uit Amerika.”

“Ik krijg er niet voor betaald. Maar de meesten geven wel iets terug.
Het is een soort zakelijk wereldje, ik doe iets voor hen en zij doen
iets voor mij. Ze maken een profielfoto voor me, of een achtergrond
voor mijn kanaal. Soms plaatsen ze een link naar mijn kanaal op dat
van henzelf, dat is vooral fijn als zij veel abonnees hebben die ze zo
naar mij kunnen doorverwijzen. Ik heb nu 1000 abonnees. Dat is wel
oké, maar er zijn er ook met 100.000 abonnees. Zij krijgen meestal
wel betaald, omdat ze zo goed zijn of omdat ze reclames op hun
kanaal kunnen zetten die veel bekeken worden. Ik wil zelf ook proberen hoe ver ik kan komen en hoe ik meer abonnees kan krijgen.”

Schoolwerk
“Ik ben er ooit mee begonnen omdat ik het leuk vond om met films
maken bezig te zijn. Ik heb toen eerst een Xbox groep opgericht op
YouTube en ben vanuit daar filmpjes gaan bewerken. Ik leer veel van
tutorials op YouTube en zoek er vaak even een op als ik wil weten
hoe iets moet. Dat is heel handig. In het begin maakte ik zelf ook
tutorials, maar dat is niet echt mijn ding. Ik vind het wel leuk wanneer mensen vragen hoe ik iets heb gemaakt. Dat leg ik dan gewoon
uit, het is niet zo dat ik alles voor mezelf wil houden.
Er was een tijd dat ik veel te veel werk had aan het monteren van
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'ik maak een soort collage van
de verschillende scènes. Ik monteer er ook special effects bij en
zet er teksten onder'
de films. Ik raakte helemaal de draad kwijt van wat ik allemaal
moest doen en mijn schoolwerk kwam ook in de knel. Toen heb
ik wel tegen een paar mensen gezegd dat ik het niet meer deed.
Maar ik ben nog steeds heel blij wanneer ik voor iemand een film
mag bewerken. Het is goed voor mijn naam op YouTube. Het is best
moeilijk bekend te worden in die wereld. Je moet daar echt zelf in
investeren, door jezelf te laten zien. Dat doe ik door veel berichten
te sturen en te zorgen dat zij weer berichten over mij naar hun vrienden sturen. Ik vind het dan ook heel leuk als mensen reacties onder
mijn filmpjes plaatsen en als ik zie hoe vaak mijn films bekeken zijn.
De meeste reacties zijn positief, daar ben ik blij om. Heel soms, als ik
zelf niet tevreden ben, verwijder ik een film weer.”

Special effects
“Ik wil later reclamefilms maken of de filmwereld in. Tot nu toe heb
ik al best wat technieken geleerd. Op welk moment je het beste een
tekst kunt plaatsen bijvoorbeeld, of hoe je 3D-teksten maakt, hoe je
kleuren bewerkt of hoe je special effects in schietscènes monteert.
Ik denk dat ik daardoor straks op een filmopleiding zeker al beter
ben in het maken van films dan iemand die net begint.”
Ramses op YouTube: www.youtube.com/byzeyon
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Plannen voor je toekomst
Voor haar onderzoek
‘Broadcast Yourself!’
vroeg studente mediapedagogiek Carina de Jong aan
182 jongeren met een eigen
YouTube-kanaal wat hun
toekomstplannen zijn.
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30

o groot worden dat merken in de rij
staan om bij jouw video’s te adverteren? Wereldwijd trainingen en workshops van Google aflopen tot je er bij neer
valt? Is dat de droom van elke tiener met
een eigen YouTube-kanaal? Wat zijn de
ambities van Nederlandse Youtubers?
50% van de ondervraagden geeft aan dat
YouTube een leuke hobby is, maar dat
ze later toch een andere kant op willen
gaan. 36,8% van de jongeren wil van hun
YouTube-kanaal graag hun fulltime baan
maken, 2,8% is inmiddels online YouTuber
en wil dit graag blijven. 10,5% van de jonge
YouTubers heeft ambities die verder gaan
dan dit online platform. Zij willen in de toekomst graag aan de slag als film- of televisiemaker.

Staafdiagram –
Hoe zie je de toekomst?
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Ik wil graag
fulltime
YouTuber worden

Ik ben
fulltime YouTube
en wil dit blijven

Ik wil film- en/
of televisiemaker
worden

YouTube is een
hobby, ik wil later
iets anders worden

ColoFon

YouTube voor beginners: Wat is wat?
Ý Vloggen = Video-bloggen, d.w.z. een video-dagboek
bijhouden op internet.
Ý Content = De inhoud van een filmpje.
Ý Tutorial = Een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe je iets
doet of maakt.
Ý Gathering = Een bijeenkomst, ontmoeting of evenement.
Ý Editing software = Een computerprogramma waarmee
video’s kunnen gemonteerd.
Ý YouTubers = producenten van YouTube-filmpjes.

Jong geleerd 2.0 YouTube is een uitgave
van stichting Mijn Kind Online en
Kennisnet.
Teksten
Fenna Blaas, Lotte Boot, Carina de Jong,
Erno Mijland
Hoofdredactie
Martine Borgdorff, Remco Pijpers
Fotografie
Rodney Kersten
Vormgeving
Yvette van Diepen
(Diep Design )

Ronald (16):

‘Ik wIl Hier voorlopIg wel mee verder maar er
komt een tijd dat we gaan sToppen, omdat we te
oud worden of omdat HeT nikS meer aan is. we
stoppen alleen alS wij het Zelf niet meer leuk
vinden! na mIjn sTudie wil Ik wel verder met
video bewerken en filmen. dat vind Ik leUk, dat is
gewoon mijn ding’.

Mijn Kind Online/Kennisnet
Augustus 2013

