
 

Tips Podcast luisteren en video’s kijken 

Tip: Download de beschreven apps eerst op je apparaat vanuit de app 

store voordat je begint.  

Tip: Door te klikken op koppelingen (onderstreept woord en/ of plaatje 

met koppeling) kom je op de betreffende website/podcast. 

Themabijeenkomst  ‘waar haalt Abraham de mosterd’; sept 2022 

1. Videofilmpjes: Youtube  

a. Algemene pagina openen en dan iets als zoekterm in te 

typen: bijv. ‘Willem Alexander’  

b. Een leuk filmpje tonen – Arjen Lubach: dure brandstof (7.10) 

https://www.youtube.com/watch?v=YjQT-7di7Bw 

2. Podcasts  

a. Korte uitleg; de meeste podcast staan in meerdere bronnen/ 

plekken (zoals internetpagina’s, in Podcast apps, in 

muziekapps of in radio-apps).  

b. Veel apps zijn “cross platform”: zowel op apparaten die 

werken met ‘platforms’ als Android, Windows en Apple. Dat 

is handig want: deze apps onthouden je voorkeuren (als je 

bent ingelogd). Dan kan je overal snel je favoriete podcasts 

terugvinden! 

c. De voorbeelden van de podcasts in deze presentatie kun je 

via de links terugvinden op internetpagina’s op websites, 

maar ze staan vrijwel altijd ook in een van de podcast apps.  

Voorbeelden van dergelijke apps (en hun symbolen op je 

apparaat): 

a. Itunes (ook muziek; Windows, Apple, Android)……….→ 

b. Spotify (ook muziek; Windows, Apple, Android)……..→ 

c. Podcast (Apple)……………………………………………………… → 

d. Pocket Casts (Windows, Android)……………………………→ 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YjQT-7di7Bw
https://www.youtube.com/


 

d. De genoemde apps zijn meestal gratis maar er zijn ook  

betaalpostcasts:  voorbeeld Podimo (betaald bv Sander 

Schimmelpenninck), soms is de telefoonapp gratis en de 

laptop app betaald.  

e. Podcast met Maarten van Rossem -gratis iedere 

werkdag, je kunt je abonneren 

f. Als je wat oriëntatie wilt: Wat zijn goed en leuke 

podcasts, wie helpt: recensies: alle kranten, omroepen, etc.: 

a. VPRO Koos podcast  

b. https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcast-tips 

3. De Universiteit van Nederland  

a. Voorbeeld: Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit-Ir. Van 

Hattum 

6. Podcasts op website NPO Radio1- onderaan de pagina zijn veel 

podcasts te vinden, oa De Taalstaat en Mediaforum.  

7. Ted talks 

• Korte presentaties door experts voor een lekenpubliek.  

• Sommige van Nederlandse bodem 

8. Wandelen op een podcast 

Wandeling verzetsmuseum in onze buurt: Podwalk 

Plantagebuurt 1940-1945. 

9. Muziek (voorbeeld klassiek) 

• Solisten over opera’s waarin ze zingen; Ariacode 

(Metropolitan Opera New York) (= in Engels) 

• Podcasts op website NPO radio4  

a. Wie is Mahler? Van Hans van den Boom  

 

 

 

https://podimo.com/nl
https://open.spotify.com/show/1RGUJ8uKoJTTMOJjIHoe8n
https://open.spotify.com/show/1RGUJ8uKoJTTMOJjIHoe8n
https://www.vprogids.nl/koos/podcast.html
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcast-tips
https://www.universiteitvannederland.nl/college
https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-ziet-nederland-er-over-100-jaar-uit
https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-ziet-nederland-er-over-100-jaar-uit
https://www.nporadio1.nl/podcasts
https://www.ted.com/talks
https://funxmedia.nl/2020/08/27/inspirerende-ted-talks-van-nederlandse-bodem/
https://anchor.fm/plantagepodcastnl
https://anchor.fm/plantagepodcastnl
https://www.metopera.org/discover/podcasts/aria-code/
https://www.nporadio4.nl/podcasts
https://www.nporadio4.nl/klassiek/alles-over-mahler/b3917633-3ce0-4576-b720-957a1d058b38/documentaire-hans-van-den-boom-reist-mahler-achterna
https://open.spotify.com/show/1RGUJ8uKoJTTMOJjIHoe8n
https://www.universiteitvannederland.nl/college
https://www.ted.com/talks
https://anchor.fm/plantagepodcastnl


 

Heb je nog iets toe te voegen? Mail ons je favoriete podcast en geef 

daarbij een recensie. Die kunnen we dan op de website plaatsen. 

Voorbeelden van interessante Podcasts:  

• Onbehaarde apen nrc Onbehaarde Apen is de wekelijkse 

wetenschapspodcast van NRC. Lucas Brouwers, Hendrik Spiering en Gemma 

Venhuizen bespreken kleine ontdekkingen, wilde theorieën, wereldschokkende 

inzichten en alles wat daar tussenin zit. 

• Brainwashed: interviewen afwisselend Johan Fretz en Floortje Smit 

schrijvers, filosofen en wetenschappers aan de hand van muziek 

• De Man met de Microfoon: persoonlijke observaties, soms samen met 

zijn vrouw Paulien Cornelisse (Taal is zeg maar echt mijn ding) 

• Mangare!: culinair (NPO) 

• Ondertussen in de Kosmos (Volkskrant) 

• De Rudi en Freddishow (Correspondent) 
NB je kunt op je IPad of telefoon onder het podcast 

icoon je favoriete podcasts opslaan en zo snel nieuwe 

afleveringen beluisteren 

 

https://www.nrc.nl/podcast/onbehaarde-apen/
https://www.human.nl/brainwash/luister/podcast.html
https://manmetdemicrofoon.nl/
https://podcast.npo.nl/feed/mangiare.xml
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.startpage.com%2F
https://podcastluisteren.nl/pod/De-Rudi-and-Freddie-Show
https://www.nrc.nl/podcast/onbehaarde-apen/
https://www.human.nl/brainwash/luister/podcast.html
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.startpage.com%2F
https://podcastluisteren.nl/pod/De-Rudi-and-Freddie-Show
https://manmetdemicrofoon.nl/
https://podcast.npo.nl/feed/mangiare.xml

