
Opnametips  
op een rijtje

Geluid
 — geen omgevingslawaai
 — geluid van gsm op 7/10
 — niet in de badkamer of traphal
 — gebruik headset of oortjes
 — doe een check na de opnamen

Locatie
 — een plek die bij je past
 — niet te veel lawaai

Licht
 — voldoende daglicht
 — vermijd tegenlicht

Achtergrond
 — sober en strak, geen chaos
 — 1 leuk accent: planten of boeken

Camera
 — kies voor 1 formaat: horizontaal of verticaal beeld
 — op ooghoogte
 — een armlengte afstand

Duur
 — 20 seconden tot maximum 1 minuut



Ik ben …

nieuwsgierig sportief avontuurlijk

creatief vrolijk sterk

slim handig betrouwbaar

eerlijk verantwoordelijk enthousiast

geduldig zelfstandig een teamspeler

nauwkeurig behulpzaam grappig

spontaan actief lief

ambitieus zorgzaam beleefd

flexibel sympathiek sociaal

… … …



Ik kan goed …

organiseren sporten grenzen stellen

samenwerken keuzes maken luisteren

oplossingen 
zoeken

volhouden overtuigen

eten maken poetsen plannen

met mijn 
handen werken

opruimen motiveren

praten
omgaan met 
stress

zingen

discussiëren verkopen
werken in  
een team

alleen werken op tijd komen relativeren

… … …



Storyboard

Stap 1 Stap 2 Stap 3

mijn naam

Stap 4 Stap 5 Stap 6

   

+



Storyboard

Opener Wie ben jij? Wat kan jij goed?

Werkervaring? Wat zoek jij in een job? Afsluiter



Ik-mannetje



Ik-mannetje



Ik-mannetje



Ik-mannetje



Ik-mannetje



Symbolen



 Stappenplan 
Youtube

Open de website www.youtube.com en log in of maak een account aan.

Klik rechtsboven op het pictogram van een videocamera. 

Klik op ‘Video uploaden’.



Selecteer het bestand op je computer/tablet of smartphone. 

Doorloop de verschillende stappen ‘details > video-elementen > controles 

> zichtbaarheid’. 

Bij ‘details’ kan je bvb. de titel aanpassen en een korte beschrijving toevoegen.

Bij video-elementen kan je bvb. ondertiteling toevoegen. 

Als je klaar bent, druk je op VOLGENDE.  



Controles worden uitgevoerd door Youtube. Ze kijken na of er geen 

problemen zijn voor het publiceren van de video. Als dit oké is, klik je opnieuw 

op VOLGENDE. 

Klik bij ‘zichtbaarheid’ de optie ‘Verborgen’ aan. Daarmee stel je in dat 

het video-cv alleen te bekijken is door mensen met de link.



Het video-cv delen met iemand kan via de link in beeld die begint met 

https:/youtube/. Dat is de link naar je video-cv.

De link kun je kopiëren (door op de knop kopiëren te klikken) en dan deze te 

plakken in bijvoorbeeld een e-mail, op jouw CV of maak er een QR-code van. 

Het video-cv kan je terugvinden in het overzicht van jouw videos. Die vind je 

door na het inloggen op YouTube te klikken op jouw foto (of jouw pictogram) 

rechtsboven. Klik dan op YouTube Studio. Klik links op ‘Content’ om naar jouw 

video-overzicht te gaan. 


