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Podcast 
 

Wat is het?  

Een podcast is een audiouitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden door 
middel van webfeeds. Dankzij de introductie van draagbare mp3-spelers zoals de iPod was deze 
vorm van uitzenden snel populair onder radioamateurs. De term podcast is dan ook een 
samentrekking van iPod en broadcast (Engels voor 'uitzenden'). 

Podcasts worden gebruikt voor: 

Beluisteren van content op het moment dat er geen ruimte is om naar beelden te kijken. Denk aan 
het beluisteren van podcasts tijdens het hardlopen, autorijden of wandelen. Het is een efficiënte 
manier van leren tijdens deze minder efficiënte momenten.  

De stappen om een podcast te maken zijn:  

• Nadat je je doel en doelgroep hebt bepaald, ben je tot de keuze voor het maken van een 
podcast gekomen. Overdenk die keuze nog eens, is je boodschap interessant genoeg voor 
een podcast? Naast het feit dat de podcast goede audio-opnames bevat, moet het voor je 
doelgroep en doel interessant zijn.  

• Bepaal welke punten je in de podcast wilt belichten. Zorg ervoor dat er een lijn in je 
boodschap zit; maximaal 3 verschillende kanten belichten van je onderwerp.  

• Schrijf de tekst die je wilt inspreken. Bedenk daarbij waarover je onderwerp gaat. Wat is het 
onderwerp? Wat kun je met het onderwerp? Wat wil je dat de luisteraar doet aan het einde 
van het horen van je podcast?  

• Zorg dat de tekst maximaal 200 tot 250 woorden bevat. Streep al het overbodige uit je tekst 
totdat je een goede lijn hebt én geen overbodige informatie. Spreek de tekst in op je 
dictafoon en schaaf de tekst bij tot een goede tekst die lekker uit je mond komt. Dit ervaar je 
vaak pas op het moment dat je aan het inspreken bent.  

• Heb je een smartphone, dan staat er al standaard een app ‘Dictafoon’ op je telefoon. Met de 
dictafoon kun je goede podcasts maken door hem te gebruiken voor het inspreken van de 
teksten.   

• Je kunt de opgenomen tekst mailen of overzetten op je computer of laptop. Daar kun je er 
nog een pdf aan toevoegen die maakt dat een luisteraar die het via een computer volgt ook 
nog een beeld ziet. Eventueel kun je ook tekst mee latenlopen met de voice. Ben je wel 
bewust dat het om een podcast gaat, luisteren. Dus ga geen nieuwe informatie geven in 
beelden die verder op het onderwerp ingaan. Veel mensen gebruiken de podcast op 
momenten dat ze niet kunnen kijken, omdat ze bijvoorbeeld wandelen, autorijden of 
hardlopen. Extra informatie geven in beelden is dus niet handig.  

• Neem de tijd. Een podcast maak je niet even tussendoor. Voor je het weet ben je uren 
verder. Met een beetje podcast ben je al snel zestien uur bezig. Weet dus waar je aan 
begint! 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Webfeed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mp3-speler
https://nl.wikipedia.org/wiki/IPod
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radioamateur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitzending
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Checklist voor maken van Podcast  

1. Turn on all equipment 
o Lights 
o Cameras 
o Mixer 
o Audio processor 
o Microphones 
o Recorders 
o Computers 
o Other devices 

 
2. Verify equipment settings 

o Battery levels 
o Available storage space 
o Volume levels 
o Mix-minus config 
o Mutes and unmutes 
o Connected cables 
o Inputs and outputs 
o Camera focus 

 
3. Place recorder(s) in standby 

 
4. Load necessary programs 

o Soundboard 
o Call software (Skype) 
o Recorder 
o Live-streaming 
o Chat room 
o Show notes 
o Web browser 

 
5. Turn off noise-makers 

o Heater, Air conditioner, Fans, Dishwasher, Humidifier, Music or TV, Noisy furniture, 
Mouse or scroll-wheel, Other appliances 

o Close doors and windows 
 

6. Turn off phones and mobile devices or place in “airplane mode” 
 

7. Silence computer sounds 
o Notifications, Interactions, Warnings 
o Shut down unnecessary programs 

 
8. Test everything 

Start recording 


