25 manieren om te vragen:
Naar wat voor Vlogs kijk jij?
1. Wie is je favoriete vlogger, en waarom?
2. Welke vlogger zou je wel een dagje als gastdocent willen, en wat zou je van hem of haar
willen leren?
3. Wat is het grappigste filmpje dat je hebt gezien?
4. Wat was het allereerste filmpje dat je ooit zag? Wat is het laatste filmpje dat je zag?
5. Als jij een vlog zou maken, waar zou die over gaan?
6. Wat moet een goede vlogger allemaal kunnen?
7. Wat maakt de ene vlogger nou beter dan de andere?
8. Als je een vlog over ons gezin zou maken, welk verhaal zou je vertellen?
9. Stel dat de juf of meester vlogger wil worden, welke tips geef je je leraar?
10. Wat is de grappigste blooper die je een vlogger hebt zien maken?
11. Wat is het irritantste dat een vlogger kan doen, en waarom? Welk vlog heeft jou het
meest geïrriteerd, en waarom?
12. Zit er een groot verschil tussen de eerste filmpjes van je favoriete vlogger en de filmpjes
nu? Wat doet hij/zij precies anders?
13. Als jij vlogger zou zijn, wat zou je dan zeker niet filmen en op YouTube zetten?
14. Waar verdienen vloggers hun boterham mee? Ze verdienen geld, heel veel zelfs, maar
hoe verdienen ze dat precies?
15. Stel dat jij vlogger zou zijn, zou jij dan voor iedereen die maar betaalt, reclame maken?
Voor wie zou je zeker geen reclame willen maken, en waarom niet?
16. Volwassenen klagen soms weleens dat vloggers grof zijn. Ze schelden bijvoorbeeld. Vind
je dat volwassenen gelijk hebben? Wanneer maakt een vlogger het voor jou te bont?
17. Zie je ook weleens die ouders van een vlogger in beeld? Wat zijn dat voor mensen?
Hebben ze er plezier in?
18. Bestaan er ook vloggende dieren? Vertel daar eens over. Van welk dier zou jij weleens
een vlog willen zien?
19. Maakt een vlogger zijn filmpjes helemaal zelf, of heeft hij/zij een team om zich heen? Zo
ja, wat doet dat team?
20. Wanneer ben je beroemder, als je met je vlog op YouTube staat, of ermee op de televisie
komt (in bijvoorbeeld het Jeugdjournaal of het NOS Journaal)?
21. Kunnen jongeren beter vloggen dan volwassenen? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
22. Zijn de vlogs die jij leuk vindt, geschikt voor alle leeftijden? Waarom wel, waarom niet?
23. Als jij later vader of moeder zou zijn, naar welke vlogs zou je je kinderen laten kijken?
Waarom? En welke mogen ze absoluut niet zien? Waarom niet?
24. Welke opleiding moet je doen, vind jij, om een goede vlogger te worden?
25. Als je naar een vlog kijkt, doe je alleen maar dat, of doe je andere dingen tegelijkertijd?
(zoals appen met je vrienden, een game spelen, etc)

