
Een podcast maken over het Recht op online 
Privacy
Een podcast is een opgenomen audio-uitzending 
die je kunt beluisteren wanneer jij dat wilt. Een 
podcast kan over van alles gaan.

Wat ga je doen
Jullie gaan met z’n tweeën (de makers) een pod-
cast maken van 3 tot 5 minuten, waarin je twee 
klasgenoten gaat interviewen over het recht op 
online privacy.

Wat heb je nodig
Een pen en papier om je interview op te schrijven, 
computer, tablet of mobiele telefoon. Download 
het gratis spraakopname en monteer programma 
Audacity https://radiorakkers.nl/zo-werkt-audacity/   

WERKBLAD 

MAAK EEN PODCAST 
Een Podcast in 10 stappen:

1. Lees eerst onderstaand interviewschema en 
vul het in en download Audacity.

2. Kies een kort muziekje als intro. Gratis tunes 
zijn te vinden op: www. bensound.com/royalty-free-music. 
Of zing hier je zelfgemaakte rap in!

3. Spreek het interview van tevoren door met 
degenen die jullie gaan interviewen en schrijf de 
antwoorden alvast op in het interviewschema. 

4. Check of je geluid niet te hard of te zacht staat.

5. Vertel wie jullie zijn, waar ze bent en hoe het er 
daar uitziet.

6. Geef een inleiding op het onderwerp en start 
met vragen stellen.

7. Maak aan het eind een samenvatting van het 
gesprek.

8. Bedank de luisteraars voor het luisteren.

9. Kies een kort muziekje als afsluiting. Of je zingt 
hier je zelfgemaakte rap in!

10. Monteer de opname en luister eerst of de 
podcast goed gelukt is.

• Zoek een rustig hoekje om je podcast op   
  te nemen.
• Om goede vragen te bedenken, vind je hier   
  meer informatie over het onderwerp   
  kinderechten: www.lotschannel.com en     
  www.medialabcuracao.com/kinderrechten

• Hier vind je meer informatie over veilig   
  internetten: Privacy op internet, is dat echt zo  
  belangrijk? (hoezomediawijs.nl) 
• Stel een extra vraag wanneer je geen   

  duidelijk antwoord krijgt. Dat noemen we  
doorvragen. Bijvoorbeeld: wat bedoel je   
  daarmee? Wat heb je toen gedaan? 

• Luister goed wanneer iemand een antwoord  
  geeft zodat je daar weer een vraag over kunt  
 stellen. 

• Blijf helemaal stil als de ander aan het woord  
  is. Dat zorgt voor minder afleiding voor de   
  luisteraar.

• Probeer bij de montage eens of je de muziek  
  ook kunt ‘uitfaden’. Dat wil zeggen dat de mu 
  ziek langzaam zachter wordt. Zo krijg je   
  mooiere overgangen.

• Audacity is een gratis programma waar mee  
  je op je computer geluid kunt opnemen en  
bewerken. Om Audacity te downloaden   
  naar https://www.audacityteam.org/download/ 

Tips



1. SCHRIJF HIER JULLIE NAMEN EN DE NAMEN VAN DEGENEN DIE JUL-
LIE GAAN INTERVIEWEN.

Onze namen:

Wij gaan interviewen: 

2. THEMA VAN DEZE PODCAST IS:

3. MUZIEKJE VAN ONGEVEER 5 SECONDEN ALS INTRO:

4. DE INTERVIEWVRAGEN

 - VRAAG AAN DEGENEN DIE JULLIE INTERVIEWEN OM ZICH    
VOOR TE STELLEN. 

 - VRAAG OF ZE KUNNEN VERTELLEN WAT ‘ONLINE     
PRIVACY’ BETEKENT? 

 - BEDENK TWEE VRAGEN OVER HET KINDERRECHT OP    
ONLINE PRIVACY: 

Interviewschema



 - WAT HEBBEN JULLIE MEEGEMAAKT OP HET INTERNET?  

 - HOE BESCHERMEN JULLIE JE ONLINE PRIVACY? 

 - WELKE TIP GEVEN JULLIE AAN LUISTERAARS WIENS ONLINE   
PRIVACY IS GESCHONDEN? 

5. MUZIEKJE VAN ONGEVEER 5 SECONDEN ALS AFSLUITING: 

Interviewschema

Of zing jouw zelfgemaakte rap in over het schenden 
van online privacy! 


