
Een filmpje plaatsen op YouTube 

Open de website www.youtube.com (in de Chromebrowser) en log in met een Google 
mailadres. Heb je die nog niet, maak dan een account aan.

▪ Klik rechtsboven op het pictogram van de videocamera.

▪ Kies voor video uploaden.

▪ Klik in het nieuwe venster op de grote witte pijl of op de knop Bestand selecteren.

https://www.youtube.com/


▪ De Verkenner opent. Blader naar de map waar je video staat.

▪ Klik de video aan.

▪ Klik op Openen.

▪ Er opent een overzichtsvenster. Je ziet dat de video aan het uploaden is en je kunt hier de

details van de video bewerken. Pas bijvoorbeeld de titel en beschrijving aan.



▪ Voeg de video aan een playlist toe. Het is handig om voor elke groep een eigen playlist te

maken. Klik hiervoor op Playlist selecteren en maak de verschillende playlists aan.



▪ Zet het juiste vinkje bij Publiek. In dit geval zal de video meestal gemaakt zijn voor

kinderen, dus zet een vinkje voor Ja, de video is gemaakt voor kinderen.

▪ Als achter de video 'Verwerkt' staat, klik je op Volgende.



▪ Je krijgt nu een scherm Video elementen. Klik weer op Volgende.

▪ In het scherm Zichtbaarheid ga je instellen voor wie de video zichtbaar is.



▪ Kies hier voor de optie verborgen. Je kunt de link van de video nu delen met de klas, maar

de video wordt niet gevonden op YouTube via zoekopdrachten.

▪ Je kunt ook plannen waarop de video zichtbaar wordt. Dit kan handig zijn als je vooruit

wil werken, maar nog niet wil dat de kinderen bij de video’s kunnen.

▪ Klik op Opslaan. Je video is gepubliceerd!

▪ Je krijgt een aantal opties om de video te delen. Dit kan via Facebook of Twitter. Deze

openbare mogelijkheid gebruik je natuurlijk niet bij een verborgen video. De video delen



met iemand kan via de link in beeld die begint met https:/youtu.be/. Dat is de link naar je 

video. De link kun je via kopiëren door op het kopieertekentje te klikken. Met je 

rechtermuis knop of CTRL + V kun je de link plakken in bijvoorbeeld een mail.  

▪ Je kunt controleren of je video inderdaad verborgen is door de link te plakken in je

browser. Onder de video staat dan Verborgen.

https://bcou.sharepoint.com/:v:/s/pw-digitalelesmaterialen-b/EWL0ZoUKZRZGgK5Xge54cewBZCWYbPxmj7I5gzr_jCZ8rw?e=lxkOFa
https://youtu.be/p_8zumfPopY

