
Waar is 
da feestje?

Amuseer je met video en muziek.
Waarom zo serieus, zeg? Het internet is er ook om je mee te 
amuseren! En dat doe je echt niet alleen door Minecraft te spelen … 
Ontdek hoe je naar leuke video’s kan kijken en muziek kan spelen 
vanop je smartphone of computer.

diggit



Video’s kijken 
op YouTube
Op zoek naar een filmpje op 
internet? Dan kom je sowieso 
YouTube tegen! Deze website is een 
verzamelplek voor video’s over 
alles waar je maar aan kunt denken. 
En ‘t is ook nog ’s supermakkelijk!
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Do you speak Nederlands?

YouTube is een Amerikaanse site. En omdat 

heel wat mensen op de wereld Engels 

begrijpen, staan er dus heel veel filmpjes in 

die taal op. Maar no worries, steeds meer 

mensen maken video’s in het Nederlands! 

Zo kan iedereen bij je thuis meevolgen.

1 Surf naar www.youtube.com en je krijgt meteen heel wat populaire video’s te zien. 

2 Daar kan je simpelweg op klikken, en dan beginnen ze af te spelen.

3  Maar misschien ben je wel op zoek naar iets specifieks? Een video die je toont 
hoe je samen slijm kunt maken, bijvoorbeeld. Dan typ je in de zoekbalk ‘slijm’ of 
‘slime’ en krijg je meteen megaveel mogelijkheden te zien. 
Vaak vult YouTube je zoekterm zelfs al aan als je nog maar een paar letters getypt 
hebt. Gewoon op je favoriet klikken en … kijken maar.
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1  Zo zie je hoeveel keer de video al bekeken werd (wow, da’s veel!).2  Dit laat zien hoeveel mensen ‘m leuk vonden, of minder leuk.3  Klik je op ‘delen’? Dan kan je de video naar anderen sturen. Alleen als hij supercool is, natuurlijk.
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Hoe? Een video pauzeren, op het volledige scherm bekijken 
of een gelijkaardige video afspelen? Dat doe je zo:
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1 I n de rechterkolom 
zie je andere video’s 
die je misschien wel 
interesseren, omdat 
ze over hetzelfde 
onderwerp gaan of 
door dezelfde YouTuber 
gemaakt werden.

2  Wil je de video graag 
op groter scherm 
zien? Dan klik je op de 
‘hoekjes’ rechtsonder.
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Links onderaan zie je volgende knoppen: 

1  Play-knop: hiermee speel je de video af en 

kun je hem pauzeren en stoppen.

2 Deze is om door te spoelen.

3 Hiermee kan je het volume regelen.

4  Hier kan je zien hoeveel tijd van de video al 

verstreken is en hoe lang hij in totaal duurt.

5  In ‘Settings’ kan je ook de resolutie 

aanpassen, zodat je de video kan bekijken 

in de beste kwaliteit.
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Vlogger in spe?

Wil je zelf video’s delen? Dan heb 

je een account nodig. Hoe dat moet, 

zie je in ‘Sharing is Caring’. Maar weet 

alvast dat je nooit video’s van anderen 

mag delen zonder toestemming.



Voor ieder 
wat wils
Op YouTube vind je echt alles! 
En deze dingen zijn de leukste: ‘k Wil nie!

Jij, je vrienden en familie 

hebben allemaal ‘portretrecht’. 

Dit wil zeggen dat niemand 

een foto of video van jou 

mag publiceren zonder je 

toestemming – ook online. Hou 

er ook zelf rekening mee, en zet 

geen beelden of video’s online 

van mensen die je (nog) niet 

gezegd hebben dat het ok is.

Hey, da’s mijn video!
Je hebt ook nog zoiets als ‘auteursrecht’. Weeral zo’n moeilijk woord! Het betekent dat je niet zomaar een video, die iemand anders gemaakt heeft, onder je eigen naam kan posten op YouTube (of ergens anders). Check zeker altijd bij de maker ervan of het ok is om te posten. En vermeld zijn of haar naam erbij. Ere wie ere toekomt, niet!?

Tutorials
In deze video’s vertellen echte experts je 
hoe je iets kunt doen. Dat gaat van een 
band vervangen en aardappelen schillen 
tot perfecte make-up en goocheltruukjes.

Oddly Satisfying
Dit zijn video’s waarin je dingen ziet die om de 
één of andere bizarre reden fascinerend zijn. 
Denk maar aan blokjes die perfect samen 
passen of sculpturen uit gekleurd zand.

ASMR
Autonomous Sensory Meridian Response. Pfff, 
moeilijke woorden … Maar waar staat het eigenlijk 
voor? ASMR is een soort video die je best met 
hoofdtelefoons bekijkt, en waarin YouTubers 
geluidjes maken die je fijne rillingen geven. Heel 
veel mensen kunnen er zelfs beter van slapen!

Gaming
De allergrootste sterren van YouTube 
komen uit de gamingwereld. Ze maken 
video’s van hoe ze een bepaalde 
game spelen en geven grappige 
commentaar. De wereldberoemde 
PewDiePie is er eentje van!

Music
YouTube Music is een streamingdienst 
waarmee je naar zoveel muziek kan luisteren 
als je wil, van golden oldies tot de nieuwste 
hits. Net zoals die andere grote dienst …



Muziek luisteren 
op Spotify
Spotify natuurlijk! Spotify werkt eigenlijk 
net hetzelfde als de CD’s van vroeger. 
CD, wa is da? Vraag maar aan je ouders. 
Misschien krijg je wel een coole demo 

Bijna alle muziek van de laatste 50 jaar staat 
verzameld op deze gratis website, en je kan 
zoveel liedjes beluisteren als je wil.

Om Spotify te gebruiken, heb je een account 
nodig. Heb je een Facebook-account? Dan kan 
je die ook koppelen, zodat je Spotify direct kan 
gebruiken.

Geen Facebook? 
    Bekijk snel ‘Sharing is Caring’ !

Eens je bent aangemeld, 
kom je hier terecht:

In het ‘Home’-scherm 
zal Spotify enkele 
afspeellijsten voorstellen 
en artiesten laten zien 
die jij goed zou kunnen 
vinden.

Op maat
Als je Spotify een tijdje gebruikt, zul je zien dat je op de ‘Home’-pagina ook lijsten krijgt die speciaal voor jou gemaakt zijn. Er zitten liedjes in die bij je smaak passen, en daar kan je ook onbeperkt 

naar luisteren.



Muziek 
luisteren 
op Spotify

Nu kan je bij ‘Zoeken’ de naam van je 
favoriete artiest of lievelingsliedje ingeven. 

Spotify zal zelf ook genres voorstellen die je 
zouden kunnen interesseren.

1  Heb je bepaalde 
favorieten of staat er 
een themafeestje aan te 
komen? Dan kan je een 
afspeellijst samenstellen 
in de Bibliotheek.

3  Via ‘Zoeken’ kan je op zoek 
gaan naar de muziek die 
je wilt toevoegen, of je 
kan kijken naar wat Spotify 
je voorstelt. Klik op het 
plusje, en ze staan in je lijst! 
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2  Geef je playlist een 
klinkende naam, en ga 
op zoek naar liedjes die er 
echt in moeten.



Muziek afspelen 
op Spotify
Deze knoppen ken je waarschijnlijk al, 
maar we zeggen het er toch nog even bij.

1  Dit is de tijdslijn. Hier zie je hoe lang 
een liedje opstaat en hoe lang het 
nog duurt.

2  De eerste is de ‘like’-knop. Zoals 
de naam doet vermoeden, kan je 
hiermee een liedje leuk vinden. 
Spotify zal op basis van jouw ‘likes’ 
nieuwe muziek voorstellen waarvan 
zij denken dat het jouw smaak is of 
die passen bij de liedjes die jij leuk 
vindt. 

3  De twee pijltjes dienen om vooruit 
of achteruit te springen, dus om een 
liedje opnieuw te beluisteren of over 
te slaan.

4  Met de grote button in het midden 
zet je liedjes aan en uit.

5  Het laatste knopje is het 
tegenovergestelde van de ‘like’-
knop. Als je een liedje niet graag 
hoort, of je bent het echt beu, kan je 
dat hiermee laten weten. Spotify zal 
je dit liedje niet meer laten horen.
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Is dat 
alles? Er zijn nog heel wat andere plekken op 

het internet waar je muziek kunt luisteren 
of video’s bekijken.

Vimeo
Dit is bijna net hetzelfde als 
YouTube, maar er staan heel 
wat minder video’s op. Vooral 
Nederlandstalige video’s zijn 
moeilijk te vinden. Ook de 
website zelf bestaat niet in 
het Nederlands.

TikTok
Met deze app kan je jezelf 
filmen, terwijl je liedjes 

playbackt op de meest gekke 
manieren. Razend populair bij 

jongeren, nietwaar? 

Twitch
Twitch is het allergrootste 
platform voor gaming-
video’s. Je vindt er filmpjes 
van mensen die alles spelen, 
van Super Mario Bros tot Call 
of Duty. En er komen nu ook 
‘gewone’ video’s bij.

Hippe 
TikTokkers

• Stien Edlund

• Cash Baker

• Maverick Baker



Wat is Premium?

Op Spotify hoor je vaak reclame voor ‘Premium’. Als je een 

Premium-account hebt, hoor je geen reclame tussen je liedjes 

en heb je meer mogelijkheden. Maar dan moet je wel je zakgeld 

aanspreken.

Ook YouTube heeft een ‘Premium Music’ dienst. Hiermee krijg 

je ook geen reclame voorgeschoteld, kun je zonder internet 

muziek beluisteren en kan je je gsm ook gewoon gebruiken 

terwijl je naar muziek luistert. Dit laatste kan niet met de 

gewone app. Als je de YouTube-app niet gebruikt, zal de muziek 

ook stoppen. Maar net zoals bij Spotify kost dit ook wat centjes.

Let op je dataverbruik
Als je muziek beluistert of video’s 
bekijkt met je smartphone terwijl je 
op 3G of 4G surft, verbruik je (veel) 
data! Hierdoor kan deze snel op zijn, 
waardoor je misschien moet bijbetalen.

Because I’m appy …
YouTube en Spotify hebben niet alleen een desktopversie (die je kunt bezoeken vanop je computer). Ze bestaan allebei ook als app. Of je die moet downloaden, hangt ervan af of je muziek wil beluisteren vanop je smartphone, bijvoorbeeld als je samen met vrienden chillt op het strand. Zo ja, dan zijn de apps zeker de moeite waard!

Space voor 
de WizzKids
Jij bent de WizzKid on the Block! 
Je hiphopt en tiktokt erop los.

In deze space vind je nog meer wizzy 
tips om je nog mega te amuseren met 
muziek & video. Laat maar zien dat je 
die coole WizzKid bent!



Can you diggit?
Yes, you can!


