
Maak je eigen vlog!
Onderdeel : Muziek en drama
Duur : 60 minuten
Ontwikkelingsgebied : Taalontwikkeling

Spelontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Creatieve ontwikkeling

Doelgroep : vanaf +/- 8 jaar
Locatie : Speelplaats

Grasveld
Binnenruimte
Keuken
In de buurt
Speeltuin

Wat heb je nodig?
(film) camera (een mobiele
telefoon, tablet of ipad kan
natuurlijk ook)
evt. verkleedkleren (gekke
hoedjes, pruiken enz.)

evt. computer/laptop met
montageprogramma
evt. montage app op je telefoon of
tablet

evt. leuke muziekjes

Voordat je begint
Bedenk voordat je aan de activiteit begint of je de filmpjes wil monteren of niet (zie uitleg verderop). Mocht je
willen gaan monteren, installeer dan een montageprogramma op je computer/laptop, telefoon of tablet (zie
voor suggesties het kopje tips).

Korte omschrijving
Wat is een vlog?  
 
De laatste jaren is er veel gebeurd op het gebied van media. Dat heeft alles te maken met de komst van
internet. Steeds minder mensen kijken televisie of lezen een krant. We hebben massaal smartphones en tablets
gekocht. Door al die ontwikkelingen is het fenomeen 'vlog' ontstaan.  
Een vlog is doodeenvoudig: een zelfgemaakt televisieprogramma of videoblog. Niet gemaakt door
professionals, maar door 'gewone' mensen. Een TV-zender heb je immers helemaal niet meer nodig: je kun je
vlogs zelf 'uitzenden' via YouTube en Facebook. Onder kinderen zijn vloggers de nieuwe TV-helden. Neem nu
Enzo Knol, die elke dag filmpjes plaatst over zijn leven. Filmpjes waarin je ziet hoe Enzo het hok van zijn
hamster schoonmaakt of naar een verjaardag gaat. Ouders schudden vaak hun hoofd vol onbegrip, maar
kinderen vinden het prachtig. Populair onder meisjes zijn de 'beauty blogs', waarin wordt uitgelegd hoe je je
kunt opmaken of je haar moet verven.  
 
Het leuke is dat een vlog kan gaan over van alles en nog wat. Iedereen kan dus een vlog maken over zijn eigen
interesse. Of dit nou goocheltrucs, beauty, games of filmpjes over 'gewone' dagelijkse dingen zijn.  



Voorbereiding
Zoek voordat je aan de activiteit begint een paar voorbeelden van Vlogs uit, zodat je die aan de kinderen kunt
laten zien. Enkele suggesties: 
Enzo Knol  
https://youtu.be/2a88uPhwCRQhttps://youtu.be/2a88uPhwCRQ 
Mascha Beautygloss  
https://youtu.be/u_MSrZETmi4https://youtu.be/u_MSrZETmi4 
Dus David Games  
http://youtu.be/6l5l86jySrUhttp://youtu.be/6l5l86jySrU 
 
Zorg dat je camera, telefoon of tablet/iPad is opgeladen 
 
Zorg voor een stapel verkleedkleren of laat de kinderen zelf attributen en/of kleding meenemen.  

Uitvoering
Stap 1: De Voorbereiding 
 
Laat de kinderen een paar voorbeelden van vlogs zien en vertel ze dat zij zelf ook zo'n vlog gaan maken. Laat
ze zelf een onderwerp kiezen. Zo is het voor elk kind leuk om te doen. Laat de kinderen zelf bepalen of ze
alleen of met een groepje een vlog willen maken. Als de groepjes zijn gevormd, is er tijd om te oefenen. Loop
rond en begeleid de kinderen hierin waar nodig. Sommige kinderen zullen gelijk enthousiast aan de slag gaan,
maar er zullen ook kinderen zijn die wat aanmoediging nodig hebben. Spreek af hoe lang er geoefend kan
worden. 
Weet elk groepje wat ze gaan doen, dan volgt stap 2: het filmen. 
 
Stap 2: Het filmen 
 
Het maken van het uiteindelijke filmpje (vlog) kan op twee manieren 
 
– Zonder montage 
Technisch is dit de meest makkelijke manier. Je pakt je mobiel of tablet, zet de camera aan en... filmen maar!
Als het verhaal verteld is dan zet je de camera weer uit en dan is je vlog klaar. Kan niet simpeler. Er zitten wel
een paar hele grote nadelen aan deze manier van werken. De vlog moet namelijk 'in één keer goed zijn'. Je
kunt niet snel naar andere plekken gaan om te filmen. En de vlog wordt al gauw te langdradig. Kies je ervoor
om het zo te doen, zorg er dan voor dat de kinderen zich heel goed hebben voorbereid en dat ze echt een
goed verhaal te vertellen hebben. Een tip: maak eerst een proefopname. Of misschien wel twee. Dan wennen
ze vast aan de camera en dat is meteen een goede oefening. Het kan handig zijn om van tevoren te bedenken
hoe lang het moet duren en ook strak op de tijd te letten. Want niets is zo vervelend als kijken naar een filmpje
dat veel te lang duurt en waarin te weinig gebeurt.  
 
– Met montage 
Professionele vloggers en televisiemakers monteren hun filmpjes allemaal. 'Monteren' betekent gewoon: alle
opnamen bekijken, de beste stukjes uitkiezen en die aan elkaar plakken. In een volgorde die je zelf wilt. In de
montage kun je je vlogs ook voorzien van muziek en titels. Monteren kun je doen met een
videobewerkingsprogramma. Heb je een computer of laptop, dan is Windows Movie Maker een veelgebruikt 

https://youtu.be/2a88uPhwCRQ
https://youtu.be/u_MSrZETmi4
http://youtu.be/6l5l86jySrU


programma. Voor Apple wordt IMovie vaak gebruikt. Maar monteren kan ook zonder computer. De meeste
videobewerkingsprogramma's hebben ook apps waarmee je eenvoudige montages kunt maken op je
smartphone of tablet. Voor sommige apps betaal je een paar euro, maar er zijn ook gratis apps. Een tip: laat je
niet bij voorbaat afschrikken door de techniek. Als je een simpel programma gebruikt, dan is videomontage
echt niet zo moeilijk. Je moet het natuurlijk wel leuk vinden om te doen. Een vlog wordt er in elk geval altijd
beter van! 
 
Zorg ervoor dat de andere groepjes stil zijn als je bezig bent een vlog op te nemen. Laat ze kijken naar de
opnames of bied een andere activiteit aan wanneer het te druk/rumoerig wordt. 
 
Stap 3: de vertoning 
 
Als je in de gelegenheid bent de filmpjes te monteren, zal de vertoning niet gelijk dezelfde dag kunnen
plaatsvinden. Spreek in dit geval b.v. af om de opnames in het begin van de week te doen en plan de vertoning
aan het einde van de week. 
 
Echte vlogs kun je natuurlijk zien op YouTube en/of Facebook. Omdat je op je BSO rekening moet houden met
de privacy van je kinderen mag je de vlogs niet zomaar op YouTube of Facebook zetten. Je kunt eventueel een
YouTube kanaal van je BSO aanmaken en daar de filmpjes met een beschermde link opzetten. Zo kunnen
alleen mensen naar wie je de link stuurt de filmpjes bekijken. Overleg dit goed met je leidinggevende!!! 
 
Mocht het niet mogelijk zijn de filmpjes op YouTube te zetten, kun je er ook voor kiezen om ze gewoon op je
laptop te zetten en met behulp van een beamer te vertonen. Het is leuk om hiervoor bijvoorbeeld ook de
ouders uit te nodigen. 
 
Lukt dat ook niet dan kun je de vlogs natuurlijk nog altijd aan de kinderen laten zien op je tablet, laptop of
telefoon.  

Tips
Welke montage-apps kan ik gebruiken?  
Heb je wat budget, dan is de mobiele versie van Imovie een hele geschikte. Deze kost vijf euro en is er voor
Iphones en Ipads. Voor de Android kun je denken aan Pinnacle Studio. Dit kost drie euro. Een goede gratis app
is 'Splice', die ook geschikt is voor Iphones en Ipads. Een gratis app voor Android is Magisto. Maar uiteraard
zijn er nog veel meer.  
 
Tip: doe ook de activiteit 'Welke YouTube BN'er ben ik'? Bij dat leuke spel komen allerlei populaire vloggers
naar voren!   


