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Voorwoord 
Leuk dat je de checklist van De Youtubers beginnersgids hebt geopend! Met de 
checklist kun je controleren of je alle stappen die in de hoofdstukken van het e-book 
staan beschreven hebt voltooid. Door dit te controleren weet je zeker dat je geen 
enkele stap zult missen. Je kunt de checklist het best uitprinten zodat je de stappen 
kunt afvinken.  

Stap 1: Soort video’s  

Kies bij deze stap welk soort video’s je gaat maken op YouTube. In het e-book is 
onderscheid gemaakt tussen zeven hoofdcategorieën video’s. Verder zijn in bonus 
1 ‘145 Ideeën voor Youtubers’ verschillende ideeën gegeven voor YouTube kanalen 
in een specifieke niche. Kies op de onderstaande lijst in welke hoofdcategorie je 
video’s gaat maken. 
 

            Meer informatie: Hoofdstuk 2 
 
Bepaal welk soort video’s je gaat maken 
 ⬜ Vlogs; 

⬜ Gaming video’s 
⬜ Informatieve video’s 
⬜ Reviews 
⬜ Compilaties 
⬜ Lijsten 
⬜ Opdrachten 

Stap 2: Benodigdheden  

Bekijk bij deze stap welke benodigdheden je nog nodig hebt voor het soort video’s 
dat je wilt gaan maken op YouTube. Natuurlijk heb je als youtuber altijd wel een 
computer of laptop nodig. Daarnaast verschilt het per soort video’s welke 
benodigheden je nodig hebt. 
 

            Meer informatie: Hoofdstuk 3 
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Benodigdheden voor Vlogs: 
Nodig: 
⬜ Editing programma 
⬜ Camera 
Kan eventueel handig zijn: 
⬜ Microfoon 
 
Benodigdheden voor Gaming video’s: 
Nodig: 
⬜ Editing programma 
⬜ Screencast programma 
⬜ Microfoon 
 
Benodigdheden voor Informatieve video’s: 
Nodig: 
⬜ Editing programma 
⬜ Audio programma 
⬜ Microfoon 
 
Benodigdheden voor Reviews 
Nodig: 
⬜ Editing programma 
⬜ Camera 
Kan eventueel handig zijn: 
⬜ Microfoon 
 
Benodigdheden voor Compilaties 
Nodig: 
⬜ Editing programma 
Kan eventueel handig zijn: 
⬜ Microfoon 
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Benodigdheden voor Lijsten 
Nodig: 
⬜ Editing programma 
Kan eventueel handig zijn: 
⬜ Microfoon 
 
Benodigdheden voor Opdrachten 
Nodig: 
⬜ Editing programma 
⬜ Camera 
Kan eventueel handig zijn: 
⬜ Microfoon 

Stap 3: YouTube kanaal creëren 

Controleer bij deze stap of je de volgende punten hebt gevolgd bij het maken van 
eigen YouTube kanaal. Hierdoor zul je een profesioneel YouTube kanaal creëren voor 
het uploaden van video’s. 
 

            Meer informatie: Hoofdstuk 4 
 
YouTube naam  
⬜ Bedenk een naam voor het YouTube kanaal 
 
YouTube kanaal aanmaken 
⬜ Google-account aanmaken 
⬜ Aanmelden op YouTube met het Google-account 
⬜ YouTube kanaal aanmaken 
⬜ YouTube kanaal verifiëren 
 
YouTube kanaal opzetten 
⬜ Logo maken en instellen  
⬜ Banner maken en instellen  
⬜ Kanaalbeschrijving maken en instellen  
⬜ Kanaalinformatie toevoegen  
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Stap 4: Video maken 

Controleer bij deze stap of je de volgende punten hebt gevolgd bij het maken van 
een video.  
 

            Meer informatie: Hoofdstuk 5 
 
Onderwerp 
⬜ Bedenk een onderwerp voor de video 
 
Video Opnemen 
⬜ Voer indien nodig vooronderzoek uit 
⬜ Begin de video met een introductie 
⬜ Verzamel videobeelden 
⬜ Eindig de video met een afsluiting 
⬜ Maak indien nodig een voice-over voor de video 
 
Video editen 
⬜ Creëer een nieuw project 
⬜ Importeer alle audio- en videobestanden  
⬜ Plak de audio- en videobestanden op de tijdlijn 
⬜ Voeg een intro en outro toe aan de video 
⬜ Exporteer de video 

Stap 5: Uploaden 

Controleer bij deze stap of je de volgende punten hebt gevolgd bij het uploaden. 
 

            Meer informatie: Hoofdstuk 6 
 
Voordat je begint met uploaden 
⬜ Maak een thumbnail voor de video 
 
Uploaden 
⬜ Upload het videobestand naar YouTube 
⬜ Voeg een titel, thumbnail en beschrijving toe aan de video 
⬜ Voeg video-elementen toe aan de video 
⬜ Stel de zichtbaarheid in van de video 
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Stap 6: Optimalisatie 

Controleer bij deze stap of je al gebruik maakt van de tien zoekmachineoptimalisatie 
punten uit het e-book. Door het toepassen van deze punten zul je hogere posities 
krijgen in de zoekresultaten van YouTube en daarmee meer kijkers krijgen op jouw 
YouTube kanaal. 
 

            Meer informatie: Hoofdstuk 7 
 
⬜ Videotitel 
⬜ Thumbnail 
⬜ Videobeschrijving 
⬜ Tags 
⬜ Promotie 
⬜ Kanaalbeschrijving 
⬜ Afspeellijsten 
⬜ Continuïteit 
⬜ Interactie 
⬜ Videokwaliteit 

Stap 7: Geld verdienen 

Gebruik bij deze stap de verschillende verdienmodellen om geld te verdienen met je 
YouTube kanaal. Het is belangrijk om pas met deze stap aan de slag te gaan wanneer 
je eenmaal genoeg kijkers en abonnees op je YouTube kanaal hebt. Verder is het 
toepassen van meerdere verdienmodellen ook aangeraden om je inkomsten te 
maximaliseren.  
 

            Meer informatie: Hoofdstuk 8 
 
⬜ Affiliate Marketing 
⬜ Advertenties 
⬜ Donaties 
⬜ Livestreamen 
⬜ Merchandise 
⬜ Sponsoren 


