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Inleiding
Toen internet nog niet bestond ging alles met gedrukte teksten. Door een
boek te schrijven, een artikel in de krant of in een tijdschrift. Dat is eigenlijk
nog steeds zo, alleen verschijnen verhalen en artikelen nu ook op internet.
Vroeger moest je daarvoor een uitgever hebben, maar tegenwoordig kan je
ook zelf teksten, verhalen of opmerkingen de wereld insturen: via internet.
Heb jij iets interessants te melden, dan kun je dat kwijt op internet. Bijvoorbeeld door een artikel te schrijven. Bij artikelen is niet alleen het onderwerp
belangrijk, maar ook de persoon die het schrijft. De volgers – de mensen die
de artikelen regelmatig lezen – herkennen zich in de persoon die de columns
schrijft en worden een soort fans van de schrijver.
Heb je wel eens een dagboek bijgehouden? Je weet wel, zo’n boekje waarin je
van dag tot dag opschrijft wat je hebt meegemaakt. En dan met een groot slot
erop natuurlijk zodat niemand het kan lezen, behalve jij. Een weblog op internet is hetzelfde, maar met één groot verschil: het is niet geheim zoals jouw
eigen papieren dagboek. Iedereen mag het lezen. Sterker nog, hoe meer
mensen het lezen, hoe beter.

Bloggen

In dit boek leer je hoe je een weblog maakt en wat je kunt doen om succes
te krijgen met je blog. Veel plezier!
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Een populaire blogger.

Inleiding
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Hoofdstuk 1

Wat is een
weblog
Het woord weblog of blog komt van web (het grote netwerk
dat we internet noemen) en log (een soort dagboek). Iemand
die zo’n blog bijhoudt heet een ‘blogger’ en er is zelfs een
werkwoord voor: bloggen.
Een weblog kan over van alles gaan, over honden, poezen,
vakanties, bewolkte luchten, politiek, mode enzovoort. Het
verschil met jouw eigen dagboek is dat iedereen het verhaal
mag lezen. Bloggers hebben vaak een vaste groep volgers, dat
zijn mensen die hun verhalen leuk vinden.
Misschien denk je bij een weblog aan tekst, maar sommige
bloggers zijn niet van die praatjesmakers, die vertellen hun
verhaal liever in foto’s of video’s.

Vertel je eigen verhaal!
12
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Een vakantieblogger.

Waarom een weblog

Maak een blog met Blogger!
In dit boek ga je met Blogger van Google een blog maken. Je leert hoe je je
eigen verhaal kunt schrijven op internet en hoe je mensen laat weten wat jij
vertellen wilt.

Wat is een weblog

Waarom zou je eigenlijk juist een weblog opzetten terwijl er zoveel andere
manieren zijn om de wereld te vertellen wat jij vindt. Een fotoblog kun je
namelijk opzetten met Pinterest, een videoblog met YouTube en als je publiek
zoekt voor je dagelijkse berichten, dan kun je ook naar Facebook. Dat is
helemaal waar. Het enige probleem is dat die sociale netwerken een eigen
structuur, indeling en opmaak hebben. En daar moet je het mee doen.
Bovendien zit er vaak reclame in en dat is ook niet ideaal. Met een eigen
weblog heb je veel meer vrijheid. Je kunt zelf de opmaak bepalen en je bent
veel vrijer in de opzet.
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Wat kun je doen
met een weblog
Je kunt van alles vertellen in een weblog, je frustraties, maar ook dingen die je
leuk vindt.

Dagboek

Bloggen

Met een weblog kun je een dagboek bijhouden, iedere dag iets vertellen dat
je hebt meegemaakt. Dit is trouwens best lastig, want sommige dagen gebeurt
er gewoon niets bijzonders. Daarom kan je beter een thema kiezen. Dat is
makkelijker voor jou en voor de lezers. Bovendien is het niet zo verstandig om
privédingen te vertellen en dat is onvermijdelijk als je een dagboek hebt.

14

BloggenVoorKidsBOEK.indb 14

20-03-13 16:29

Hobby’s en interesses

Tekeningen
Je kunt een weblog maken waarin je indrukken of gevoelens uitdrukt door
een tekening te maken. Heb je een tablet, dan kun je met de app Paper by
Fifty Three (iPad) of Sketchbook (Android) tekeningen maken en direct
uploaden naar je weblog.

Wat is een weblog

Vertellen over je hobby, belevenissen, gevoel of je mening delen met de
buitenwereld. Vertellen wat je leuk vindt, wat je meemaakt of een mening
geven.
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Foto’s
Je kunt op een blog ook foto’s plaatsen. Als de foto’s het belangrijkste
onderdeel zijn, dan heet het een fotoblog.

Muziek
Als je veel met muziek bezig bent, dan kun je een blog maken met veel
muziek, een muzieklog dus.

Video’s

Bloggen

Video’s kunnen natuurlijk ook. Als jij niet zo makkelijk schrijft, maar wel graag
video’s maakt met gesproken commentaar erbij, dan kun je een weblog
maken met video’s. Zo’n weblog heet een videolog of vlog.
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Voorbeelden
van weblogs
Er bestaan weinig serieuze weblogs die door kinderen zijn gemaakt. Dat is ook
wel logisch want je moet behoorlijk gedisciplineerd zijn om een weblog
regelmatig bij te houden. Maar ze bestaan wel.

Je moet behoorlijk gedisciplineerd zijn!
In Schotland bijvoorbeeld is een meisje van 10 jaar dat een weblog bijhoudt
over het eten dat ze krijgt op school. In Schotland eten de kinderen namelijk
vaak warm op school. Dit meisje vond het eten vaak zo vies en slecht dat ze
er een blog over begon, met foto’s en korte verhaaltjes erbij. Ze werd er heel
bekend mee. De blog heet Never Seconds, dat betekent ‘voor de tweede
keer opscheppen’, een heel goed gekozen naam voor de blog omdat dit nu
precies is waar de blog over gaat. Het eten is namelijk niet lekker zodat het
meisje nooit een tweede keer opschept.

Wat is een weblog
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