Een communicatiebuddy is iemand die je
door dik en dun begeleidt en ondersteunt in
het gebruik van je communicatiehulpmiddel

Laat zien wie je bent

Handleiding voor het maken van een filmpje
bij de uitnodiging Communicatiebuddy
Als je op zoek gaat naar een geschikte communicatiebuddy, ga je
enkele mensen uitnodigen. Deze mensen zijn nieuwsgierig naar wie
je bent en hoe je communiceert. Natuurlijk willen ze ook graag
weten hoe zij jou daarbij kunnen helpen. Misschien heb je al een
Facebook pagina waar je ze op kunt wijzen?! Het is ook leuk om
speciaal voor de communicatiebuddy een kort filmpje te maken
over je zelf. Met beeld en geluid kun je immers het beste laten zien
hoe communiceren met jouw communicatiehulpmiddel gaat en wat
daar allemaal bij komt kijken. Je kunt laten zien en vertellen waar je
hulp bij kunt gebruiken. En zo’n filmpje maken en met mensen
delen is tegenwoordig hartstikke makkelijk! Je doet het gewoon met
een mobiele telefoon of tablet!
Bedenk eerst wat je wilt laten zien en wat je erbij wilt vertellen en in
welke volgorde. Misschien ook een keertje oefenen, het filmpje
terugkijken en bedenken wat je anders zou willen. Als het lukt om
het filmpje in een keer te maken is dat het makkelijkst, het is dan
niet nodig om erin te knippen.
Daarna kun je het filmpje op YouTube zetten. Je schrijft de link naar
het filmpje op de uitnodiging en nu maar afwachten wat ze er van
vinden……
Het leuke is dat mensen ook een reactie kunnen achterlaten bij het
filmpje.
Lees hieronder meer over YouTube en hoe je ermee werkt. Mocht
het toch nodig zijn of vind je het gewoon leuk om het filmpje eerst
te bewerken, bekijk dan eens dit artikel voor apps waarmee je dat
redelijk eenvoudig kunt doen met een iphone of iPad: https://
www.iculture.nl/gids/vakantievideaos-bewerken-iphone-ipad
of Android telefoon of tablet: http://gratisapps.nl/tags/
videobewerking.
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Wat is YouTube?
YouTube werd in 2005 opgericht en is nu veruit de populairste
videowebsite ter wereld. In 2006 werd YouTube overgenomen door
Google, als vervanger van Google Videos.
YouTube op iPhone, iPad
Je kunt YouTube-filmpjes bekijken in de Safari-browser op de
iPhone, iPad. Daarnaast is er een officiële YouTube-app.
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Aanvankelijk werd deze YouTube-app ook standaard meegeleverd op
de iPhone en iPad, maar nu moet je de app handmatig installeren via
de App Store.
Als je de YouTube-app op de iPhone of iPad installeert en opstart,
krijg je een lijstje met populaire video’s in allerlei categorieën te zien.
Je kunt ook zoeken naar video’s over een specifiek onderwerp. Heb
je een eigen account en ben je geabonneerd op allerlei kanalen, dan
kun je die in de YouTube-app terugvinden via de knop
Abonnementen. Je kunt YouTube-afspeellijsten maken, de best
gewaardeerde video’s bekijken en bladeren door eerder bekeken
video’s.
Zodra je een video kiest, wordt deze aan de bovenkant van het
scherm afgespeeld. Door je toestel te kantelen, schakelt de video
over naar scherm vullende weergave. Ook kun je het afspeelvenster
kleiner maken, zodat je ondertussen alweer naar de volgende video
kunt zoeken. Met de bedieningsknoppen kun je de video
bookmarken, achteruit- of vooruit spoelen en pauzeren.

Account maken op YouTube
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Filmpje over het aanmaken van een Google account: https://
youtu.be/2llxjUgcNw4Uploaden filmpje in
YouTube-app Maak een filmpje van wie je bent, hoe je
communiceert en met welk COH-middel. Zoek het netgemaakte
filmpje op onder de camera-app of de foto’s app, klik vervolgens
onderin links op het vierkante blokje met het pijltje door het
midden.

Vervolgens klik je op de YouTube-app onderaan (zie foto links)
Daarna vul je onderstaande gegevens van jouw filmpje in.

Het is verstandig om de link naar jouw filmpje verborgen te zetten
i.p.v. openbaar.
Iedereen die van jou deze specifieke link ontvangt, kan jouw filmpje
op YouTube bekijken.
Bronvermelding:
https://www.iculture.nl/gids/youtube-iphone-ipoad-apple-tv
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