Nieuwsbegrip Extra over auteursrecht
tekst niveau A

Vloggen: iets voor jou?

5

Je kijkt vast weleens naar vlogs op YouTube. Er zijn
veel bekende vloggers. Ken je bijvoorbeeld
Kwebbelkop, Beautynezz of Dylan Haegens?
Ze vertellen hun verhaal in een filmpje. Dat zetten ze
op YouTube, zodat iedereen het kan zien. Dat klinkt
makkelijk. Maar is dat het ook?
Veel vloggers zetten dagelijks een
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Vloggen, wat is het?
video op YouTube
Een vlog is een soort dagboek. Alleen is het niet
geschreven, maar gefilmd. Je kunt filmen wat jij allemaal doet op een dag. Of je legt in een
video uit hoe je iets moet doen. Bijvoorbeeld: hoe kun je jezelf mooi opmaken? Of: hoe maak je
een maaltijd? Je kunt over van alles vloggen. Het is maar net wat jij graag wilt vertellen. Je wilt
natuurlijk dat veel mensen naar jouw video’s kijken. Om daarvoor te zorgen moeten je video’s
leuk zijn. En ze moeten niet te lang duren. Anders wordt het snel saai.
Geld verdienen met vloggen
Er zijn veel beroemde vloggers. Zij verdienen zelfs geld met hun vlogs. Ze krijgen geld als hun
video’s vaak bekeken worden. En ze krijgen geld van bedrijven om reclame te maken. Zegt een
vlogger dat ze een soort nagellak heel goed vindt? Of een soort chips heel lekker? Dan wordt ze
daar meestal voor betaald. De video is dan gesponsord. Sommige vloggers verkopen ook
spullen. Zoals petjes of T-shirts met hun naam erop.
Veel kinderen willen vlogger worden. Het lijkt hun leuk. En ze denken dat je er makkelijk geld
mee kunt verdienen. Maar dat is niet zo. Want je moet veel kijkers hebben om geld te
verdienen. Die krijg je pas als je bijna elke dag een leuke video maakt. En dat kost heel veel tijd.
Waar moet je op letten als je gaat vloggen?
Als vlogger moet je je wel aan regels houden. Heb je foto’s of filmpjes waar andere mensen op
staan? Vraag dan voor de zekerheid toestemming. Misschien vinden ze het niet fijn om op
internet te staan. Is je video gesponsord? Dan moet dat erbij staan. Zo kunnen kijkers zien
wanneer iets reclame is of niet. Ook als je een liedje wilt gebruiken, moet je toestemming
vragen. Dat doe je bij de makers. Eigenlijk is er één makkelijk te onthouden regel als je gaat
vloggen. Is het door iemand anders gemaakt of staat er iemand anders op? Dan moet je
toestemming vragen, dat is wel zo eerlijk.
Auteursrecht
Iedereen die zelf iets maakt, heeft auteursrecht. Makers van een tekening, liedje, video of tekst
hebben dit recht dus. Auteursrecht betekent dat jij de baas bent over jouw werk en hier geld
mee kunt verdienen. En dat jouw werk beschermd wordt. Niemand mag zomaar jouw werk
aanpassen of er zijn eigen naam onder zetten. Je moet daar eerst toestemming voor geven. Als
vlogger heb je dat auteursrecht dus ook. Zie je dat iemand zonder het te vragen iets van jou
heeft gebruikt? Dan kun je dit doorgeven aan YouTube. YouTube kan die video dan
verwijderen. Kijk voor meer informatie over auteursrecht op auteursrechtvoorjou.nl.
Bron: auteursrechtvoorjou.nl, nos.nl/op3, youtube.com

toestemming vragen = aan iemand vragen of je iets mag doen of gebruiken
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