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Hey! Wil je meer weten over de kunst 
van het vloggen? Dan ben je hier aan 

het juiste adres! Misschien vraag je je af 
waar je moet beginnen, of misschien heb  
je al een of meer vlogs gemaakt...  
Of je nou geen ervaring hebt of al een 
beetje, in dit boek kun je lezen wat je  
nodig hebt om een goede vlogger 
te worden. Wie weet word je er wel 
wereldberoemd mee!

 We gaanDe kunst van 
het vloggen

WE GAAN VLOGGEN!

Wat is een vlog?
Een vlog is een blog in de vorm 

van een video. Sommige mensen 

noemen ze ook wel ‘video blogs’ 

of ‘video podcasts’. Oké, maar wat 

is een blog dan? Een blog is een 

persoonlijk online dagboek. ‘Blog’ 

komt van de woorden ‘web’ en ‘log’. 

En ‘vlogger’ is een combinatie van 

de woorden ‘video’ en ‘blogger’. 
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Om een vlogger te worden, hoef je alleen 

maar een videocamera klaar te zetten 

en jezelf te filmen terwijl je een verhaal 

vertelt. Het verhaal kan gaan over iets wat 

je meegemaakt hebt, iets waar je zomaar 

aan denkt of iets wat je je publiek wilt leren. 

Je kunt het hebben over coole games, 

over dingen die je graag doet of over je 

huisdieren.

Vloggen is een kunstvorm. Het geeft je  

de kans om creatief te zijn. Met een vlog  

sta je veel dichter bij je publiek dan  

wanneer je alleen plaatjes of tekst gebruikt. 

Zodra je de technische vaardigheden van 

het vloggen onder de knie hebt, zoals  

filmen en monteren, kun je een vlog  

maken die helemaal uniek en eigen is. 

Dit boek kan je helpen bij het maken van 

je vlogs: van inspiratie opdoen en ideeën 

bedenken tot filmen en delen. En je krijgt  

tips van een paar echte vloggers.

‘Deel je 
gedachten, 
ideeën en 
talenten’

Lees snel verder, 

en dan: aan de slag!

 We gaan vloggen!

De kunst van het vloggen
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Waarom
vloggen mensen?

Waarom besluiten mensen om hun 
leven online vast te leggen zodat 

iedereen kan meekijken? Voor sommige 
vloggers is het lastig uit te leggen waarom 
ze het leuk vinden om hun leven met 
miljoenen vreemden te delen.

Sociaal contact
Het meest voor de hand liggende antwoord is 

dat mensen sociale wezens zijn. We brengen 

graag tijd door met vrienden en familie en 

zoeken contact met anderen. Hoe kun je 

andere mensen beter over je leven vertellen 

dan met online video’s?

Professionele vloggers
Je hoort weleens dat je heel rijk kunt worden met 

vloggen, en het klopt dat sommige vloggers veel 

geld verdienen. Maar van vloggen een fulltime 

carrière maken kost veel tijd, moeite en geduld. 

Sommige vloggers stoppen er zelfs jarenlang 

werk in zonder echt door te breken.

Q&A’s
Door het boek heen vind je kaders met 
Q&A’s (questions & answers – vragen 
en antwoorden) waarin succesvolle 
jonge vloggers hun persoonlijke tips en 
verhalen delen. Check deze kaders voor 
extra inspiratie en motivatie. Blader 
door naar bladzijde 93 als je meer over 
de vloggers en hun vlogs wilt weten.

Q: WAAROM BEN JE GAAN VLOGGEN?

A: Ik begon met vloggen voor mezelf.  
Later, wanneer ik ouder ben, wil ik terug 
kunnen kijken op alle leuke en gestoorde 
dingen die ik als tiener deed. Vloggen is 
leuk: ik vind video’s maken geweldig en 
bedenk graag nieuwe manieren om te 
filmen en te editen.

Q&A MET SKYE,  
REALLIFE-VLOGGER
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Waarom wil JIJ
vloggen?

Denk nu eens even goed na 
over waarom jij eigenlijk wilt 

vloggen. Wil je beroemd worden? 
Zoek je een plek om te vertellen 
hoe je over dingen denkt? Wil je 
iets grappigs filmen en het aan 
de wereld laten zien? Laten we je 
ideeën eens onder de loep nemen.

Vraag hulp
Je kunt ook je ouders of vrienden om hulp 

vragen. Ze kunnen je helpen met redenen 

bedenken waarom je zou willen vloggen. 

Vloggen lijkt misschien iets dat je in je eentje 

doet, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Tien redenen
Pak een stukje papier en schrijf een reden 

op waarom jij denkt dat je wilt vloggen. 

Schrijf de eerste gedachte op die bij je 

opkomt en denk er niet te lang over na. 

Leg je stukje papier op de vloer of plak het 

tegen de muur, en herhaal deze stappen 

totdat je tien verschillende redenen hebt 

bedacht. Zorg dat je alle redenen bij elkaar 

ziet, op één plek. Zo krijg je misschien ook al 

een idee wat voor soort vlog je precies wilt 

maken.
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Soorten 
vlogs

Productreviews
In deze video’s deelt de vlogger zijn 

mening over een product of dienst. Je kunt 

bijvoorbeeld nieuw speelgoed, een nieuw 

paar sneakers of een nieuwe smaak chips 

bespreken. Wat vind je van het product? Zou 

je het aan andere mensen aanraden? Je zou 

het product in je review (het Engelse woord 

voor ‘beoordeling’) ook een cijfer kunnen 

geven.

Gamingvlogs
Jezelf opnemen terwijl je aan het gamen 

bent is enorm populair. Deze stijl van vloggen 

kan iets meer tijd kosten om in de vingers 

te krijgen, omdat je er meer technische 

trucjes voor moet kennen. Er zijn duizenden 

videokanalen waarop gameplays worden 

gedeeld met een wereldwijd publiek.

Veel vloggers maken een 
bepaald soort vlog en 

hebben een duidelijke stijl. 
Met hun eigen stijl kunnen ze 
zich onderscheiden en volgers 
aantrekken. Naar verschillende 
soorten video’s kijken, kan je 
helpen bedenken waarom je 
wilt vloggen en wat voor type 
vlogger je zou willen zijn. We 
hebben een paar populaire 
soorten vlogs op een rijtje 
gezet.

Lezers en recensiesSommige boekenliefhebbers maken video’s met recensies: ze geven hun mening over boeken die ze hebben gelezen. Er zijn enorm veel boekvloggers die schrijftips geven, vertellen over boeken en de laatste bestsellers beoordelen.

WE GAAN VLOGGEN!

VAMPIEREN

IN DE NACHT
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Reisvlogs
Veel vloggers leggen hun reizen 

vast en delen ze met andere 

avonturiers. Je hoeft geen wereld-

reiziger te zijn om een reisvlogger 

te worden: je kunt ook video’s 

maken over je vakanties met je 

familie of je schoolreisjes, en 

zelfs over je dagelijkse trip 

naar school!

Reallife-vlogs
Veel vloggers beginnen hun videohobby met 

gewoon de camera aan te zetten en te kijken 

wat er dan gebeurt. Ze laten gebeurtenissen 

uit hun dagelijkse leven zien en kletsen in de 

camera. Dit soort vlogs zijn populair en zeker 

iets om te proberen.

Beauty- en fashionvlogs
Sommige vloggers laten hun kijkers zien 

hoe ze make-up op kunnen doen en welke 

producten ze het beste kunnen gebruiken. 

Als je graag experimenteert met make-

up of het leuk vindt om te praten over de 

nieuwste mode, dan kun je video’s gaan 

opnemen waarin je deelt hoe je je mooi 

opmaakt of hoe je de perfecte outfit creërt.

Soorten vlogs
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Film, tv en strips
Er zijn ook genoeg kanalen die 

gewijd zijn aan het bespreken van de 

nieuwste superhelden- of tekenfilms. 

Een kanaal over films, tv-programma’s 

of stripboeken krijgt vaak een groot 

publiek.

Grappige filmpjes
Treed je graag op voor je familie en 

vrienden? Er zijn veel kanalen die 

erop gericht zijn om mensen 

aan het lachen te maken.  

Het is leuk om te doen: 

bedenk een grappige sketch, 

schrijf een script, film het en 

zie wat er gebeurt.

Instructievideo’s
Ben je een behulpzaam type? Wil je mensen iets leren wat jij al onder de knie hebt? Laat dat dan in je vlogs zien! Bijvoorbeeld: hoe doe je coole skateboardtrucs, hoe maak je een mooie tekening of hoe versier je een taart?

Sommige soorten vlogs zijn populairder dan andere, maar trek 

je daar niet te veel van aan – maak gewoon waar jij zin in hebt. 

Soms is het makkelijk om een bestaande stijl te gebruiken, maar 

dat kan ook je creativiteit beperken. De allerbeste vlogs maak je 

misschien juist wel door te spelen met vorm, geluid en beelden. 

Experimenteer maar en doe wat je leuk vindt.Wie weet bedenk 

je wel een nieuwe stijl, die anderen weer gaan nadoen.

BEDENK JE EIGEN STIJL

WE GAAN VLOGGEN!
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Vloggen kan veel werk zijn! Heb je jezelf 
al eens gefilmd? Heb je ooit voor de lol 

tegen een camera gepraat? Als je dat nog 
nooit gedaan hebt, geen zorgen: probeer  
het gewoon eens!

Druk op de opnameknop
Heb je het gevoel dat je niets te zeggen hebt? 

Denk je dat je niet genoeg weet over een 

bepaald onderwerp om erover te praten? Als 

je niet weet wat je moet zeggen of als je je 

vlogaflevering nog niet gepland hebt (daar 

komen we later op terug), probeer deze  

simpele truc:

Veel vloggers weten dat er iets magisch kan 

gebeuren als je op de opnameknop drukt 

en begint met praten. Het kan je brein net 

dat zetje geven om iets te vinden om over te 

kletsen. Misschien verras je jezelf wel met wat 

je bedenkt! Er schuilen veel verhalen en ideeën 

vlak onder de oppervlakte. En soms heb je maar 

weinig nodig om ze tevoorschijn te laten komen. 

Geef jezelf en je verhalen de kans, dat kan je 

helpen bij het maken van een video.

‘Druk op de opnameknop  
en kijk wat er gebeurt.’

Gewoon
DOEN

Onthou dat je je video 
niet per se hoeft te 

uploaden. Deze truc is 
bedoeld om je creativiteit 

te stimuleren en om 
ideeën uit te proberen, 

zelfs al zijn de resultaten 
niet om aan te zien!
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Ideeën
bedenken

In dit hoofdstuk staan een paar tips 
om goede ideeën voor je vlog te 

bedenken. Stop niet na het verzinnen 
van één idee. Laat al je ideeën 
opborrelen, geen idee is te gek. Hier 
volgen een paar handige manieren om je 
creativiteit op gang te krijgen, zodat je 
een echte ideeënmachine wordt.

De 60 seconden-challenge
Schrijf op een leeg stuk papier in één 

minuut zo veel mogelijk ideeën op. 

Lees wat je hebt opgeschreven en kijk 

welke ideeën er blijven hangen.

Tekenen
Door je vlogideeën te schetsen of uit te 

tekenen kun je duidelijk krijgen wat je voor 

de camera wilt vertellen of doen. 

Maak een vragenlijstje
Terwijl je ideeën verzint, bedenk je 

waarschijnlijk ook veel vragen. Schrijf ze 

op, dan vergeet je ze niet en kun je later 

op zoek naar antwoorden.

 

Verzin,

Ga naar het park
Doe je schoenen aan, ga naar buiten en laat je 

gedachten dwalen. Haal diep adem en zeg alle 

ideeën die bij je opkomen hardop.

VERZIN, SCHRIJF, FANTASEER




