
 

 

Handleiding YouTube 
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Aanmelden 

Stappen Beschrijving Afbeelding 

 Stap 1 Ga naar 
https://www.youtube.com/.  

 
 Stap 2 Druk rechts bovenaan op de knop 

‘Inloggen’. 
 
 

https://www.youtube.com/
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 Stap 3 Je kan je aanmelden met een 
Google-account. Heb je dit niet, 
dan klik op de knop ‘Account 
maken’. 

 

Filmfragment zoeken en opslaan 

 Stap 1 Om te beginnen moet je een 
filmpje uploaden. Druk op de 
knop ‘Uploaden’. 

 
 

 Stap 2 Door op de grijze knop te 
drukken kan je je filmfragment 
kiezen. 
Je kan de ‘Privacy’ van je video 
naar wens aanpassen. 

• Openbaar 

• Verborgen 

• Privé 

• Gepland 
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 Stap 3 Open het juiste filmpje vanaf je 
computer.  
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 Stap 4 Nu kan je je filmpje een titel 
geven en er een beschrijving. Na 
het uploaden, klik je op 
‘Publiceren’.  

 
Ondertitelen 

 Stap 1 Om je opgeslagen filmpje te 
ondertitelen klik je rechts 
boven op ons profiel en klik je 
vervolgens op ‘Creator Studio’. 
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 Stap 2 Verder duid je ‘Videobeheer’ aan.  

 Stap 3 Nu klik je op de knop ‘Bewerken’ 
en kies je voor ‘Ondertiteling/CC’. 
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 Stap 4 Je krijgt dit scherm te zien. Hier 
selecteer je de taal die in het 
filmpje wordt gesproken. Daarna 
klik je op ‘Taal instellen’. 
 

 

 Stap 5 Je klikt op de blauwe knop 
‘Nieuwe ondertiteling toevoegen’ 
en selecteert de taal van de 
ondertitels (Nederlands). 

 

 Stap 6 Selecteer via de pauze-knop het 
juiste moment om je 
ondertiteling toe te voegen. Typ 
dan je ondertiteling in en druk op 
de blauwe plus. 
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Eenmaal als je dit hebt gedaan 
kan je onderaan je filmfragment 
de lengte (tijd) aanpassen van de 
ondertiteling. Dat doe je door de 
blauwe aanwijzers te verslepen. 

 

 Stap 7 Als dit in orde is gebracht,  klik je 
rechts bovenaan op de knop 
‘Publiceren’. 
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Ondertitels aanzetten 

 Stap 1 Ga naar je kanaal en selecteer 
de video. 

 

 Stap 2 Zorg ervoor dat de ondertitels 
aanstaan.  
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 Stap 3 Klik dan op de knop ‘Instellingen’ 
en selecteer je taal van de 
ondertiteling.  

 
 

 

 


