25 vragen over: naar welke vlogs kijk jij op internet?
Hoe was het vandaag op internet? Die vraag kunnen ouders aan hun kinderen stellen aan de
eettafel. Vaak vragen ouders eerst naar hoe de dag verliep, maar een gerichte vraag over het
gebruik van internet past daar goed bij. Met deze 25 vragen kunnen ouders en leraren met 10tot 16-jarigen praten over wat ze op internet meemaken.

Vloggers zijn de nieuwe helden van de jeugd. Maar hoe weet je of de vloggers waar een leerlingen
naar kijken wel een geschikt rolmodel zijn? Met deze 25 praat je over vlogs op het internet met je
leerlingen.
1. Wie is je favoriete vlogger, en waarom?
2. Welke vlogger wil je een dag als gastdocent? En wat zou je van hem of haar willen leren?
3. Wat is de grappigste vlog die je hebt gezien?
4. Wat was de allereerste vlog die je ooit zag? Wat is de laatste vlog die je zag?
5. Als jij een vlog zou maken, waar zou die over gaan?
6. Wat moet een goede vlogger allemaal kunnen?
7. Wat maakt de ene vlogger beter dan de andere?
8. Als je een vlog over je gezin zou maken, welk verhaal zou je vertellen?
9. Stel dat de juf of meester vlogger wil worden, welke tips geef je je leraar dan?
10. Wat is de grappigste blooper die je een vlogger hebt zien maken?
11. Wat is het irritantste dat een vlogger kan doen, en waarom? Welke vlog heeft jou het meest
geïrriteerd, en waarom?
12. Zit er een groot verschil tussen de eerste vlogs van je favoriete vlogger en de laatste vlog?
Wat doet hij precies anders?
13. Als jij vlogger bent, wat zou je dan zeker niet filmen en op YouTube zetten?
14. Waar verdienen vloggers hun geld mee? Ze verdienen veel, heel veel zelfs, maar hoe doen
ze dat precies?
15. Stel, jij bent vlogger. Zou jij reclame maken voor iedereen die daar voor betaalt? Voor wie
zou je zeker geen reclame maken, en waarom niet?
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16. Volwassenen klagen soms wel eens dat vloggers grof zijn, omdat ze bijvoorbeeld schelden.
Vind je dat volwassenen gelijk hebben? Wanneer gaat een vlogger voor jou te ver?
17. Zie je ooit de ouders van een vlogger in de vlogs? Wat zijn dat voor mensen?
Hebben ze er plezier in?
18. Bestaan er ook vloggende dieren? Vertel daar eens over. Van welk dier zou jij ooit een vlog
willen zien?
19. Maakt een vlogger zijn vlogs zelf, of heeft hij een team om zich heen? Zo ja, wat doet dat team?
20. Wanneer ben je beroemder, als je met je vlog op YouTube staat, of als je op televisie komt,
bijvoorbeeld in het Jeugdjournaal of het NOS Journaal?
21. Kunnen jongeren beter vloggen dan volwassenen? Waarom wel, waarom niet?
22. Zijn de vlogs die jij leuk vindt, geschikt voor alle leeftijden? Waarom wel, waarom niet?
23. Als jij later vader of moeder bent, naar welke vlogs zou je je kinderen laten kijken? Waarom?
En welke mogen ze absoluut niet zien? Waarom niet?
24. Welke opleiding moet je doen om een goede vlogger te worden?
25. Als je naar een vlog kijkt, doe je dan tegelijkertijd nog andere dingen, zoals appen met
je vrienden of een game spelen?

Bekijk ook de andere bijlagen bij het Leraar24-artikel
Praat met leerlingen over internet: 4 tips en voorbeeldvragen:
• Hoe was het vandaag op internet?
• Wat is goed en fout op internet?
• Hoe bewaak jij je privacy op internet?

De reeks ’25 vragen over internet’ is een bewerking van de bijlagen uit het
Handboek Digitale geletterdheid van Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid bij
Kennisnet en expert op het gebied van jeugd en digitale media.
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