
workshop

UPLOAD CINEMA JUNIOR 
Het internet staat vol met video’s. Je kunt er van alles vinden: bloopers, 
dieren, instructies, muziekclips enzovoorts. Maar hoe vind je nu in die hele 
berg met video’s de leukste, mooiste en beste? Tijdens deze workshop 
leer je hoe je ze kunt vinden. 

Je kunt onmogelijk alle online video’s bekijken. Er is gewoonweg te veel. 
Het is handig om voordat je op zoek gaat eerst na te denken over hoe je 
gaat zoeken. Beantwoord de volgende vragen:

Met welke woorden (zoektermen) ga je zoeken?

Via welke websites ga je zoeken? 

Opdracht 1 Zoektermen 

Wat maakt de ene video meer bijzonder dan de andere? Wanneer is een 
video mooi? En wanneer is een video goed genoeg om naar de redactie 
van Upload Cinema Junior te sturen?

Mijn kwaliteitsregels:

•

•

•

•

•

Opdracht 2 Herken kwaliteit 



Je gaat nu op zoek naar video’s. Houd het lijstje met zoektermen en het 

lijstje met jouw regels voor kwaliteit bij de hand. Schrijf van de video’s die 

jij vindt de titel en de naam van de maker op een blaadje zodat je ze weer 

terug kunt vinden.

Tips voor bij het kijken:
Duidelijkheid: kun je alles goed begrijpen? Is het makkelijk te volgen?  

Weet je waar het over gaat?

Kijken en luisteren: hoe is het gemaakt? Zijn de beelden mooi?  

Wat vind je van de geluiden, stemmen en muziek?

Betrokkenheid: maakt de video indruk op je? Vergeet je alles om je  

heen als je naar de video kijkt? Leef je mee met de hoofdrolspelers  

van de video?
Kijkplezier: is de video grappig? Of spannend? Word je er vrolijk van?  

Wil je de video nog een keer kijken?

Emotie: brengt de video een bepaald gevoel over? Treurig, gelukkig,  

verliefd, boos, bang?

Opdracht 3 Video’s zoeken 

Bepaal aan de hand van de zoekresultaten jouw top 3. 
Mijn top 3:

Titel
Geüpload 
door

Wanneer 
gemaakt

Aantal keer 
bekeken

Opdracht 4 De nummer 1
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2

3


