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Voorwoord 
Leuk dat je bonus 2 ‘27 Tools voor Youtubers’ hebt geopend! In deze bonus ontdek 
je handige hulpmiddelen voor youtubers.  
 
Bij elke tool staat een beschrijving en de prijs. Daarnaast staat bij elke tool een 
weblink, zodat je beschikking over de tool kunt krijgen. 
 
In de bonus zullen we drie categorieën tools laten zien: 
 

     Handige websites; 
      Software; 
         Hardware. 

Handige websites 
De volgende websites kun je gebruiken als youtuber voor verschillende doeleinden.  
 

Namecheckr 

Foto 

 

Beschrijving Met Namecheckr kun je controleren of een naam nog niet 
eerder is gebruikt op YouTube. Het is namelijk belangrijk 
om een orginele naam voor je YouTube kanaal te kiezen. 
Daarnaast kun je gelijk controleren of een naam op 
andere social media platformen beschikbaar is. 

Prijs Gratis 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 
 
 

https://socialster.nl/ga/namecheckr
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SpinZo 

Foto 

 

Beschrijving Heb je moeite met het bedenken van een goede YouTube 
naam? Met SpinZo kun je YouTube namen laten 
genereren ter inspiratie. Voer onderwerpen en 
belangrijke woorden in en klik op de knop. 

Prijs Gratis 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

Canva 

Foto 

 

Beschrijving Met Canva kun je banners, logo’s, eindschermen en 
thumbnails ontwerpen voor je YouTube kanaal. Daarbij 
kun je gebruik maken van talloze gratis templates. In 
hoofdstuk negen van De Youtubers Beginnersgids kun je 
een korte uitleg vinden over Canva. 

Prijs Gratis 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://socialster.nl/ga/spinxo
https://socialster.nl/ga/canva
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Google Trends 

Foto 

 

Beschrijving Met Google Trends kun je controleren hoe populair 
onderwerpen zijn en wat de ontwikkeling van de 
populariteit is. Hierdoor kun je beter zoeken naar goede 
onderwerpen voor YouTube video’s. 

Prijs Gratis 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

Google Keyword Planner 

Foto 

 

Beschrijving Met Google Keyword Planner kun je controleren hoeveel 
concurrentie er is op bepaalde onderwerpen. Daarnaast 
kun je controleren hoe vaak kijkers op YouTube naar een 
bepaald onderwerp zoeken. In hoofdstuk vijf van De 
Youtubers Beginnersgids kun je een uitleg vinden over 
Google Keyword Planner. 

Prijs Gratis 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

https://socialster.nl/ga/google-trends
https://socialster.nl/ga/google-keyword-planner
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Software  
Wanneer je op YouTube begint, heb je een aantal softwareprogramma's nodig. 
Hierbij is het voornamelijk belangrijk om een editing programma te hebben. Hiermee 
kun je namelijk video’s bewerken voordat je ze op YouTube upload. 
 
Verder kan een audio programma waarmee je voice-overs opneemt en een 
screencast programma waarmee je digitale opnames van een beeldscherm kunt 
maken ook handig zijn afhankelijk van het soort video’s dat je gaat maken. 

Editing Programma 

iMovie 

Foto 

 

Prijs Gratis 

Mogelijkheden Beperkt 

Besturingssysteem Apple 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 
 
 
 
 
 

https://socialster.nl/software-imovie
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Shotcut 

Foto 

 

Prijs Gratis 

Mogelijkheden Gemiddeld 

Besturingssysteem Apple en Windows 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

HitFilm Express 

Foto 

 

Prijs Gratis 

Mogelijkheden Gemiddeld 

Besturingssysteem Apple en Windows 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 
 

https://socialster.nl/software-shotcut
https://socialster.nl/software-hitfilmexpress
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Adobe Premiere Pro 

Foto 

 

Prijs ± € 25 per maand 

Mogelijkheden Uitgebreid 

Besturingssysteem Apple en Windows 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

Sony Vegas 

Foto 

 

Prijs ± € 400 

Mogelijkheden Uitgebreid 

Besturingssysteem Apple en Windows 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

https://socialster.nl/software-adobe-premierepro
https://socialster.nl/software-sonyvegas
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Audio Programma 

Audacity 

Foto 

 

Prijs Gratis 

Mogelijkheden Gemiddeld 

Besturingssysteem Apple en Windows 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

Adobe Audition 

Foto 

 

Prijs ± € 25 per maand 

Mogelijkheden Uitgebreid 

Besturingssysteem Apple en Windows 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

https://socialster.nl/software-audacity
https://socialster.nl/software-adobe-audition
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Screencast Programma 

Quicktime Player 

Foto 

 

Prijs Gratis 

Mogelijkheden Beperkt 

Besturingssysteem Apple 

 

Loom 

Foto 

 

Prijs Gratis 

Mogelijkheden Gemiddeld 

Besturingssysteem Apple en Windows 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

https://socialster.nl/software-loom
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Screen-O-Matic 

Foto 

 

Prijs ± € 2 per maand 

Mogelijkheden Uitgebreid 

Besturingssysteem Apple en Windows 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

Hardware  
Naast software heb je vaak ook nog een aantal hardware producten nodig. Het is in 
ieder geval handig om over een degelijke computer of laptop te beschikken zodat je 
gemakkelijk video’s kunt bewerken, renderen en uploaden. 
 
Verder heb je nog hardware producten als een videocamera, webcam en microfoon 
die handig kunnen zijn afhankelijk van het soort video’s dat je maakt.  
 
Bekijk daarom welke hardware producten je al hebt en welke je nog nodig hebt om 
video’s te maken op YouTube. 
 
 
 
 
 

https://socialster.nl/software-screencastomatic
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Camera 

Vlogcamera - Eigen Smartphone 

Foto 

 

Prijs “Gratis” 

Kwaliteit Gemiddeld (afhankelijk van kwaliteit smartphone) 

Categorie video’s Vlogs, reviews en opdrachten  

 

Vlogcamera - Sony DSC-WX500 

Foto 

 

Prijs ± € 270 

Kwaliteit Hoog  

Categorie video’s Vlogs, reviews en opdrachten  

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 
 
 
 

https://socialster.nl/hardware-sony-dscwx500
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Vlogcamera - Canon G7 X Mark III 

Foto 

 

Prijs ± € 670 

Kwaliteit Hoog 

Categorie video’s Vlogs, reviews en opdrachten  

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

Vlogcamera - Canon EOS M50 

Foto 

 

Prijs ± € 870 

Kwaliteit Zeer hoog 

Categorie video’s Vlogs, reviews en opdrachten  

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 
 

https://socialster.nl/hardware-canon-powershotg7x
https://socialster.nl/hardware-canon-eosm50
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Actiecamera - GoPro  

Foto 

 

Prijs ± € 450 

Kwaliteit Hoog 

Categorie video’s Vlogs en opdrachten  

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

Actiecamera - DJI Osmo Pocket 

Foto 

 

Prijs ± € 360 

Kwaliteit Hoog 

Categorie video’s Vlogs en opdrachten  

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

https://socialster.nl/hardware-gopro
https://socialster.nl/hardware-dji-pocket
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Webcam - Logitech C920 

Foto 

 

Prijs ± € 120 

Kwaliteit Hoog 

Categorie video’s Gaming- en informatieve video’s 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

Webcam - Logitech BRIO 4K 

Foto 

 

Prijs ± € 240 

Kwaliteit Zeer hoog 

Categorie video’s Gaming- en informatieve video’s 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

https://socialster.nl/hardware-logitech-c920
https://socialster.nl/hardware-logitech-brio
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Microfoon 

Eigen Smartphone of Laptop 

Foto 

 

Prijs “Gratis” 

Kwaliteit Gemiddeld 

Categorie video’s Gaming- en informatieve video’s 

 

Blue Snowball iCE 

Foto 

 

Prijs ± € 60 

Kwaliteit Hoog 

Categorie video’s Gaming- en informatieve video’s 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 
 

https://socialster.nl/hardware-blue-ice
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Trust GTX 242 

Foto 

 

Prijs ± € 60 

Kwaliteit Hoog 

Categorie video’s Gaming- en informatieve video’s 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 

 

Blue Yeti 

Foto 

 

Prijs ± € 150 

Kwaliteit Hoog 

Categorie video’s Gaming- en informatieve video’s 

Meer informatie Klik hier voor meer informatie 
 

https://socialster.nl/hardware-trust-gtx242
https://socialster.nl/hardware-blue-yetix



