
Heb je wel eens van een podcast gehoord? 
Een podcast is een soort radio-uitzending 
op internet, die je op ieder moment kunt 
beluisteren. Met dit stappenplan maak jij 
jouw eigen podcast. Veel plezier!

 Dit heb je nodig: 
 Smartphone/tablet om op te 
 nemen;
 Een standaard spraakopname-app 
 op de smartphone/tablet (of 
 download de app Audacity of Voice 
 Record Pro 7);
 Stille ruimte;
 Tablet/laptop/computer om te 
 monteren; 
 Monteerprogramma zoals 
 Wevideo, Audacity of Imovie. 

 Jouw podcast:
 moet gaan over online 
 privacy;
 is een geluidsfragment van 
 minimaal 3 minuten en
 maximaal 5 minuten;

kInder 
podcast

maak je eigen

STAPPENPLAN



Bedenk een onderwerp voor jouw podcast rondom 
het thema ‘online privacy’. Denk bijvoorbeeld aan 

je eigen privacy. Hoe zou jij het vinden als iemand je de hele 
tijd in de gaten houdt? Is het erg dat grote bedrijven al jouw 
informatie hebben? 

Voor welke gespreksvorm kies je?  
Kruis aan:

 Monoloog: alleen jij bent aan het woord. 
 Gesprek: één of meerdere personen voeren 
 een gesprek met elkaar. 
 Interview: jij stelt als interviewer vragen 
 aan je gast(en). 

Wat wil je met 
jouw podcast bij de 
luisteraar bereiken? 

Wil je je luisteraars 
vermaken, iets leren, iets 
laten doen, iets laten 
voelen, of iets anders? 

1.
onderwerp

3.
vorm

2.
doel

MIJN PODCAST GAAT OVER:

MIJN PODCAST LAAT LUISTERAARS:

OKÉ, AAN DE SLAG!



Probeer meer te weten te 
komen over jouw onderwerp. 
Zoek informatie op internet, in 
de (online) bibliotheek of vraag 
wat jouw ouders/verzorgers 
erover weten. Vaak helpt het 
om dit in een woordspin of 
mindmap te zetten. 

Bedenk een 
pakkende titel voor 
de podcast, waarmee 

je duidelijk maakt waar 
jouw podcast over gaat. 

5.
voorbereiding

4.
titel

DE TITEL VAN MIJN PODCAST:

WAT HEB JE GEVONDEN?

BEGIN MIDDEN EINDE

Hoe zit jouw podcast in elkaar? Schrijf hieronder op hoe je het begin, midden 
en einde van je podcast voor je ziet. Houd rekening met het doel van jouw 
podcast; wat wil je met jouw podcast bij de luisteraar bereiken?

6.
structuur

Hoe begin jij de podcast? Vertel 
bijvoorbeeld wie jij bent en 
waarom je voor het onderwerp 
gekozen hebt. Geef de 
luisteraars een klein voorproefje 
van wat gaat komen.

Welke vragen ga je stellen aan 
je gast(en) of welke verhalen 
ga je vertellen? Schrijf ze hier 
alvast kort en bondig op. 

Hoe sluit je jouw podcast af? 
Vertel je bijvoorbeeld een leuke 
grap, geef je de luisteraar een 
opdracht mee of eindig je met 
een samenvatting of conclusie?



Kies een stille ruimte met zo min mogelijk achtergrondgeluid. 
Bijvoorbeeld je slaapkamer. Oefen de tekst voor je podcast 
goed. Het moet lijken alsof je de tekst van buiten kent. Gebruik 

een spiekbriefje met trefwoorden of korte zinnetjes zodat je niets 
vergeet. Maak een testopname (met een deel) van jouw podcast. 

7.
testen

Alles klaar? Beginnen 
maar! Neem jouw podcast 

(in delen) op en probeer te letten op 
de verbeterpunten die je hierboven 
hebt opgeschreven. Gaat het fout? 
Geen probleem! Het is niet erg om een 
opname opnieuw te doen als hij nog 
niet helemaal naar je zin is. 

9.
opnemen

Beluister je testopname nu samen met iemand terug 
en geef antwoord op de volgende vragen: 
 Is alles wat jij vertelt duidelijk voor de ander? 
 Praat je te snel of te langzaam? 

 Praat je te hard of te zacht? 
 Hoe is de geluidskwaliteit? Zijn er irritante achtergrondgeluiden?
 Duurt de podcast te lang of te kort? 
 Is het onderwerp interessant om naar te luisteren?
 Hoe vind je het om je eigen stem terug te horen? 
 Wat ga je bij de volgende opname anders doen? 

8.
terug- 

luisteren

Kies nu een 
programma om de 
podcast te monteren 

(bijvoorbeeld Wevideo, 
Audacity of Imovie). Kies 
welk programma het beste 
bij jou past. Vraag je ouders/
verzorgers of bijvoorbeeld je 
broer of zus om je op weg te 
helpen. 

10.
monteren

Colofon:
Cubiss adviseert en ondersteunt 

organisaties die zich gesteld zien 
voor vraagstukken op het gebied 

van lezen, leren en informeren. 
Ga naar www.cubiss.nl of neem 

contact op via educatie@cubiss.nl. 
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