
GERICHT ZOEKEN
• Durf meerdere zoekwoorden tegelijk in te vullen YouTube werkt op basis van ‘tags’ waardoor er heel veel kernwoorden 

aan één filmpje gekoppeld zijn.

• Gebruik ook Engelstalige zoektermen De voertaal van YouTube is het Engels. Engelse zoekwoorden leveren 
meer resultaten op. Durf te gokken, ook al ken je de juiste terminologie 
niet. YouTube zal je helpen.

• Gebruik zoektermen die eigen zijn aan de muzische 
domeinen

Technieken, materialen, kunstenaars,... die je kent bij de verschillende 
domeinen zijn ideale startwoorden.

• Gebruik zoektermen die eigen zijn aan nieuwe 
media

Denk daarbij aan technieken, A/V-apparatuur, effecten,...

• Ook Google is je vriend Vanuit Google land je ook regelmatig op YouTube

• Leerlingen laten zoeken? Wanneer je leerlingen op YouTube laat zoeken zet dan de 
“veiligheidsmodus” aan. Dit gaat snel en eenvoudig: onderaan op elke 
pagina in te stellen (Safety Mode: ON).

DOORKLIKKEN
• Doorklikken is de sleutel tot succes Videohoppen is een sleutel tot succes. YouTube is zo opgebouwd dat je 

zowel vanuit de zoekresultaten als vanuit een gevonden video snel kan 
doorklikken.

• Klik door naar het kanaal van een gebruiker Een leuk filmpje gevonden? Klik zeker op het kanaal van de gebruiker 
die het filmpje online plaatste. Vaak vind je daar nog meer sterk 
materiaal.

• Doorklikken op het einde van elke video Op het einde van een YouTube-filmpje komen vaak tips tevoorschijn 
om door te klikken (binnen de video zelf). YouTube doet dit op basis van 
verwantschap. Interessant!

aanbevolen
• Gebruik het OetangTube kanaal  

www.oetang.be/tube/
Het kanaal van Oetang zal telkens aangevuld worden en vormt een 
selectief aanbod. Warm aanbevolen!

• Volg het advies van de YouTube homepage Op de homepage van YouTube vind je heel wat advies: meest bekeken, 
meest toegevoegd aan favorieten, per categorie,...

• Maak gebruik van de aanbevolen video’s Naast elke video verschijnen verwante of aanbevolen video’s. Checken!

• Leerkrachten delen hun opzoekwerk Steeds meer leerkrachten hebben een eigen Blog of Yurls-pagina. Het 
loont de moeite om hun aanbevelingen uit te pluizen.

• Leerlingen kennen zelf ook heel wat filmpjes... Leerlingen kunnen je soms ook op weg zetten. Het is bovendien leuk en 
interessant om te weten waar zij zoal naar kijken!

DELEN
• Maak zelf een eigen YouTube-account aan Een eigen YouTube-account geeft je extra mogelijkheden: wie inlogt kan 

immers van alle functies gebruik maken.
http://www.google.com/support/youtube/bin/topic.py?topic=16546

• Gebruik een eigen kanaal + afspeellijsten  
(en deel ze)

Houd de gevonden filmpjes bij door ze in een afspeellijst te zetten. Zo 
gaat je zoekwerk niet verloren, maar kun je in klas ook heel snel al je 
filmpjes oproepen. Hoe je dit doet, vind je hier:  
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=nl&answer=57792

• Maak filmpjes beschikbaar via een klasblog of 
schoolwebsite

Leuke filmpjes kun je beschikbaar maken voor de leerlingen via een 
eigen blog of via de schoolwebsite (indien die dat toelaat). Om video’s 
rechtstreeks zichtbaar te maken, moet je de video ‘insluiten’ (embedden):
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=nl&answer=95366

www.oetang.be/tube/    •    post@oetang.be


