Handleiding
Op Heel Arnhem Streamt werken we met YouTube- en Facebookstreams.
Via je eigen YouTube-kanaal of Facebookprofiel start je je stream. Deze
publiceer je vervolgens op onze site.
Heb je nog nooit eerder gestreamd? Geen zorgen. We leggen je
in deze handleiding precies uit hoe je te werk gaat. Hierin lees je bijvoorbeeld welke apparatuur je kunt gebruiken en hoe je je onderwerp kiest.
Veel plezier!

Hoe plan ik een YouTube livestream in?
1. Ga naar YouTube.com
2. Log in met het kanaal van je bedrijf
3. Klik rechts-bovenaan op het video-icon, en klik daarna op ‘Live gaan’ (wees gerust, je gaat nog
niet direct live)

4.
5.
6.
7.

Klik bovenaan op ‘Webcam’
Vul de titel voor je stream in
Klik op het vinkje bij ‘Inplannen voor later’ en selecteer de datum en tijd waarop je live wilt gaan
Geef aan of je livestream is gemaakt voor kinderen. Is je livestream niet specifiek voor kinderen
bedoeld, klik dan op ‘Nee, de video is niet gemaakt voor kinderen’

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
		

Klik op ‘Volgende’
Je krijgt nu een voorbeeld van je stream te zien.
Door met je muis over de afbeelding te gaan kun je een foto voor je stream instellen
Klik nu op ‘Delen’
Kopieer de link en bewaar deze
Klik op ‘Gereed’
Je stream is nu gepland voor het opgegeven tijdstip
Ga naar heelarnhemstreamt.nl
Klik rechts-bovenaan op ‘Meld je aan’
In het formulier vul je de informatie in over je bedrijf en de stream
Ook vul je hier de link in die je eerder hebt gekopieerd
Klik op ‘Meld je stream aan’ om je stream in te sturen. Wij zullen de stream voor je gaan
beoordelen en op het platform plaatsen.

Hoe ga ik live met mijn YouTube livestream?
1. Log in met het kanaal van je bedrijf
2. Klik rechts-bovenaan op het video-icon, en klik daarna op ‘Live gaan’ (wees gerust,
		

je gaat nog niet direct live)

3.
4.
5.
6.
7.

Klik bovenaan op ‘Beheren’
Je ziet hier de stream staan die je eerder hebt aangemaakt
Klik op de titel van de stream
Wanneer je klaar bent om live te gaan klik je op ‘Live gaan’
Succes!

Hoe plan ik een Facebook livestream?
1. Ga naar de facebook-pagina van je bedrijf
2. Klik bij ‘Maken’ op ‘Live’
3. Klik aan de linkerkant op ‘Een livevideo plannen’
4. Selecteer de datum en tijd waarop je live wilt gaan
5. Zorg dat bij ‘Aan de slag’ de optie ‘Camera’ is geselecteerd
6. Klik onder ‘Instellingen’ op ‘Stream’
7. Kopieer de insluitcode en bewaar deze
8. Klik nu links-onderaan op ‘Livevideo plannen’
9. Ga nu terug naar heelarnhemstreamt.nl
10. Klik rechts-bovenaan op ‘Meld je aan’
11. In het formulier vul je de informatie in over je bedrijf en de stream
12. Ook vul je hier de insluitcode in die je eerder hebt gekopieerd
13. Klik op ‘Meld je stream aan’ om je stream in te sturen. Wij zullen de stream voor je gaan
		

beoordelen en op het platform plaatsen

Hoe ga ik live met mijn Facebook livestream?
1. Op je facebookpagina verschijnt een box om je post te maken
2. Klik hierin op ‘Edit your details’. Je stream wordt weer geopend
3. Selecteer opnieuw de camera
4. Klik links-onder op ‘Manually Start Live Video’
5. Je bent live! Veel plezier en succes!

1. Om te beginnen: waar stream ik over?
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt zeker voor een stream! Bedenk waarover je het
wil hebben. Het is leuk om te streamen over een onderwerp waar jij veel van af weet en jouw kijkers
misschien nog niet, zo kun je ze wat leren. Dus waar ben jij goed in? Stream erover! Geef bijvoorbeeld
een les, een workshop, of tips & tricks. Kun je jouw kijkers iets achter de schermen laten zien? Iets
waar ze normaal geen toegang toe hebben maar misschien wel nieuwsgierig naar zijn? Dan is dat
ook een leuk onderwerp. Zoek naar onderwerpen die jou of jouw bedrijf uniek maken. Eigenlijk is elk
onderwerp of verhaal geschikt, zolang je maar plezier hebt in het vertellen ervan.
Schrijf vooraf op waar je het in de stream over wilt hebben. Als je zeker bent van je verhaal, straal je
dit uit op je stream. Het is niet zo erg als er iets misgaat, dat hoort erbij! Het leuke aan een livestream
is juist de spontaniteit. Probeer een foutje bijvoorbeeld met humor op te lossen.
In de chatfunctie kun je communiceren met je kijkers. Zie je een vraag in de comments? Geef antwoord in je stream. Interactie met je publiek is superleuk! Ben je even druk bezig met iets uitleggen of
uitbeelden? Geef dan aan dat je later terugkomt op vragen en opmerkingen.

2. Wat heb ik nodig om live te gaan?
In principe kun je met alleen je laptop al een stream opzetten. Je gebruikt dan je webcam en interne
microfoon. Dit is het makkelijkst om op te zetten, je hebt namelijk geen extra software nodig en kunt
direct beginnen met streamen!
Wil je het iets professioneler aanpakken? Zorg dan voor een goede camera, microfoon en een goed
verlichte ruimte. Hieronder lees je daar verder over.
Opnameruimte
Denk goed na over de locatie waar je je livestream opneemt. Het beste is een goed verlichte omgeving
met niet al te veel omgevingsgeluid. Sluit je ramen, zodat er geen geluid van buiten komt. Met een
kamer- of bureaulamp kun je eventueel bijlichten, zodat je goed te zien bent. Tip: voor mooi zacht licht
plak je een A4tje voor je lamp. Zorg dat de camera op ooghoogte staat en je zelf (of je activiteit) mooi
centraal in beeld staat.
Als je buiten wilt streamen, kan omgevingsgeluid erg hinderlijk zijn. Een goede microfoon kan je
helpen dat te ondervangen.

Zorg voor goed internet. Als het even kan via een kabel! Je internet hoeft niet snel te zijn, maar het is
wel belangrijk dat het stabiel is. Ga dus geen films downloaden en vraag je internetgenoten even niet
te Netflixen of te gamen tijdens je stream.
Camera
Heb je niet zo veel budget, dan kun je kiezen voor een USB webcam. Deze hebben vaak een betere
beeldkwaliteit dan de webcam in je laptop, en hebben meestal ook een eigen microfoon. Heb je een
DSLR- of systeemcamera? Nog beter! Kijk eens of deze een HDMI-out heeft. Deze kun je dan ook
gebruiken om te streamen. Je hebt dan wel een USB capture card nodig. Met een capture card vang je
het HDMI-signaal uit je camera en stuur je het door naar je computer.
Tip: zet je camera op een statief voor mooi stabiel beeld. Eventueel kun je zelf een statief knutselen
van bijv. boeken.
Tip: met behulp van de software OBS kun je ook je smartphone als camera gebruiken. Je hebt dan een
app nodig (Camera for OBS voor Apple, IPCamera voor Android). Doe eerst even onderzoek of dit ook
werkt met jouw smartphone!
Microfoon
Of je een goede microfoon nodig hebt, is natuurlijk erg afhankelijk van wat je livestreamt. Als het
geluid belangrijk is, bijvoorbeeld als je veel praat, is het fijn om een externe microfoon aan te schaffen.
Het makkelijkst is om een USB-microfoon te zoeken. Deze kun je direct gebruiken. Als je een externe
geluidskaart hebt, kun je een gewone microfoon aansluiten via de input.
Tip: Apple oordopjes hebben ook een microfoon. Deze kun je voor je neerleggen voor een simpele
oplossing!
Software
Met het programma OBS (https://obsproject.com/) bereid je je stream voor. In OBS kun je je camera,
microfoon en eventueel andere media inladen. Je kunt bijvoorbeeld ook je logo in beeld zetten. Op de
site van OBS zelf staat voldoende info om je te helpen starten!
Tot slot
Ook al heb je niet de beste apparatuur, ga toch live! Het is leuker om ermee te beginnen, en eventueel
later te professionaliseren, dan het helemaal niet te doen. Uiteindelijk gaat het allemaal om goede
content. Hoe het eruitziet en klinkt is een tweede. Hieronder zie je stap-voor-stap hoe je je stream
daarna via YouTube of Facebook de lucht in krijgt.

Veel streamplezier!

