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Voorwoord  

Leuk dat je bonus 1 ‘145 Ideeën voor Youtubers’ hebt geopend! In deze bonus geven 
we 43 ideeën die je kunt gebruiken voor een YouTube kanaal en 102 ideeën voor 
video’s op YouTube. De ideeën zijn ingedeeld op basis van de verschillende 
categorieën video’s die beschreven staan in De Youtubers Beginnersgids. 

43 Ideeën voor een YouTube kanaal 
De volgende 43 ideeën voor een YouTube kanaal zijn een verdieping op hoofdstuk 
twee van De Youtubers Beginnersgids. Natuurlijk kun je een algemeen YouTube 
kanaal over bijvoorbeeld vloggen of gamen maken, maar om nog een stapje verder 
te gaan kun je ook een YouTube kanaal beginnen in een specifieke niche. 
 
Zo kun je bijvoorbeeld een informatief YouTube kanaal beginnen over koken en 
recepten. Hierdoor zullen kijkers meteen weten dat ze op dit YouTube kanaal alles 
over koken kunnen vinden. Om te kijken hoe populair een bepaalde niche is, kun je 
ook Google Trends gebruiken. 
 
Met de ideeën uit deze lijst kun je dus een YouTube kanaal beter profileren. Hierdoor 
zal je YouTube kanaal een specifieke richting krijgen, waardoor kijkers sneller zullen 
terugkomen op het YouTube kanaal. 

Vlogs 
1. Dagelijks vlogkanaal; 
2. Wekelijks vlogkanaal; 
3. Maandelijks vlogkanaal; 
4. Reizen naar landen; 
5. Motivatie vlogkanaal; 

Gaming video’s 
6. Actie gamingkanaal; 
7. Indie gamingkanaal; 
8. MMO gamingkanaal; 
9. Racing gamingkanaal; 
10. Simulatie gamingkanaal; 

https://socialster.nl/ga/google-trends
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11. Sport gamingkanaal; 
12. Strategie gamingkanaal; 
13. RPG gamingkanaal; 

Informatieve video’s 
14. Koken en recepten; 
15. Geschiedenis; 
16. Muziek spelen; 
17. Dansen; 
18. Techniek; 
19. Landen; 
20. Sport en fitness; 
21. Klussen; 
22. Mode; 
23. Lifehacks; 

Reviews 
24. Software producten; 
25. Hardware producten; 
26. Tech producten; 
27. Boeken; 
28. Films; 
29. Unboxing; 

Compilaties 
30. Dashcam compilatie kanaal; 
31. Grappige momenten compilatie kanaal; 
32. Dieren compilatie kanaal; 
33. Auto compilatie kanaal; 
34. Sport compilatie kanaal; 

Lijsten 
35. Top 5 kanaal; 
36. Top 10 kanaal; 
37. Top 20 kanaal; 



 
 

145 Ideeën voor Youtubers – www.socialster.nl  4 
 

38. Top 50 kanaal; 
39. Top 100 kanaal; 

Opdrachten 
40. Opdrachten van kijkers uitvoeren; 
41. Bijzondere locaties bezoeken; 
42. Populaire challenges uitvoeren; 

Overige ideeën  
43. Livestream kanaal. 

102 Ideeën voor een YouTube video 
De volgende 102 ideeën zijn een verdieping op hoofdstuk vijf van De Youtubers 
Beginnersgids. Het kan soms moeilijk zijn om een goed onderwerp voor een 
YouTube video te bedenken. De keuzes voor onderwerpen zijn namelijk oneindig. 
Daarom hebben we ter inspiratie een lijst met 102 ideeën voor een YouTube video.  

Vlogs 
1. Vlog een dag in je leven; 
2. Vlog een week in je leven; 
3. Vlog een maand in je leven; 
4. Vertel over je werk; 
5. Ga een dag mee met iemand anders zijn werk; 
6. Interview een persoon; 
7. Geef een rondleiding door je huis; 
8. Geef een rondleiding door de plaats waar je woont; 
9. Laat een hobby zien; 
10. Laat een sport zien; 
11. Bezoek een evenement; 
12. Ga op vakantie; 
13. Ga kamperen in je tuin; 
14. Maak een testrit met een auto; 
15. Ga naar een arcadehal, klimhal of bowlingbaan; 
16. Ga met vrienden op avontuur uit; 
17. Reageer op een trending video; 
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Gaming video’s 
18. Maak gaming video’s met commentaar; 
19. Livestream een videogame; 
20. Doe een playtrough; 
21. Laat de beste momenten van een videogame zien; 
22. Speel samen met vrienden online; 
23. Speel een videogame met mods; 
24. Laat easter eggs zien; 
25. Geef een rondleiding door een videogame; 
26. Geef handige tips voor spelers van een videogame; 
27. Laat verschillende tactieken en strategieën zien in een videogame; 
28. Speel een old school videogame; 
29. Geef een review over een videogame; 
30. Geef een review over een spelcomputer; 
31. Vergelijk verschillende videogames met elkaar; 
32. Doe een speedrun; 
33. Vertel nieuws over een videogame die nog moet uitkomen; 
34. Vertel nieuws dat voortkomt uit een groot videogame evenement; 
35. Deel een verlanglijst met functies voor een videogame die nog moet uitkomen; 
36. Film hoe je zelf een videogame speelt met een webcam; 

Informatieve video’s 
37. Maak een geanimeerde informatieve video; 
38. Maak een timelapse; 
39. Maak een infographic video; 
40. Maak een video met lifehacks; 
41. Maak een video over een geschiedenis onderwerp; 
42. Maak een video over een wetenschappelijk onderwerp; 
43. Maak een video over een land; 
44. Maak een video over motivatie; 
45. Maak een kleine documentaire; 
46. Laat zien hoe een programma werkt; 
47. Laat zien hoe je iets kunt bouwen; 
48. Laat zien hoe je iets kunt repareren; 
49. Laat zien hoe je een trucje kunt uitvoeren; 
50. Laat zien hoe je een gerecht moet koken; 
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51. Laat zien hoe je sportoefeningen uitvoert; 
52. Leg uit hoe een product werkt; 
53. Leg uit hoe gereedschap werkt; 
54. Leg de achterliggende gedachte van een film of boek uit; 
55. Geef tips hoe je slim om kunt gaan met geld; 

Reviews 
56. Maak een review over een boek; 
57. Maak een review over een film; 
58. Maak een review over software; 
59. Maak een review over een gadget; 
60. Maak een review over een digitaal product; 
61. Maak een review over een fysiek product; 
62. Leg uit hoe een product werkt; 
63. Leg de voor- en nadelen van een product uit; 
64. Laat zien hoe je een week lang een product uitprobeert; 
65. Laat de ervaring met een product van andere personen zien; 
66. Vergelijk een product met concurrerende producten; 
67. Maak een unboxing video; 

Compilaties 
68. Maak een dashcam compilatie; 
69. Maak een grappige momenten compilatie; 
70. Maak een dieren compilatie; 
71. Maak een fail compilatie; 
72. Maak een auto compilatie; 
73. Maak een crash compilatie; 
74. Maak een meme compilatie; 
75. Maak een sportmomenten compilatie; 
76. Maak een TikTok compilatie; 
77. Maak een dans compilatie; 
78. Maak een geluksmomenten compilatie; 

Lijsten 
79. Maak een lijst over de meest dure …  
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80. Maak een lijst over de gekste … 
81. Maak een lijst over de extreemste … 
82. Maak een lijst over de engste … 
83. Maak een lijst over de hoogste … 
84. Maak een lijst over de beste … 
85. Maak een lijst over de favoriete … 
86. Maak een lijst over de populairste ... 
87. Maak een lijst met weetjes over … 
88. Maak een lijst over de meest verkochte … 

Opdrachten 
89. Slaap op een enge plek; 
90. Eet een week lang één bepaald voedselsoort; 
91. Sta voor een week elke dag om 6 uur op; 
92. Reis naar een ver land; 
93. Bezoek alle waddeneilanden van Nederland; 
94. Bezoek alle provincies van Nederland; 
95. Probeer een bepaald bedrag te verdienen; 
96. Probeer apart voedsel; 
97. Ga een week lang elke dag sporten; 
98. Leef een week lang zonder smartphone; 

Overige ideeën  
99.            Geef antwoord op vragen van kijkers; 
100. Laat bloopers zien; 
101. Hou een weggeefactie; 
102. Maak een video samen met een andere youtuber. 




