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Livestreamen in YouTube en Switch met OBS 
 
MOET IK WEL GAAN LIVESTREAMEN? 
Er komt wellicht een moment dat je wilt beginnen met het livestreamen van een les aan de 
leerlingen. Er zijn natuurlijk alternatieven als je beeld en geluid bij je leerlingen wil brengen: 
• Je kunt een Powerpoint inspreken. Een Powerpoint heb je vast vaker gedaan en het 

inspreken is niet moeilijk. Hoe het moet staat hier: http://tiny.cc/dtj0mz.  
• Teams video-vergaderen. Alle leerlingen werken in Teams, dat is een voordeel. Verder 

kan iedereen meepraten. Dat is zowel een voordeel als een nadeel.  
• Je kan een filmpje opnemen en op YouTube zetten. Werkt prima en geen stress van de 

live verbinding. 

Je kunt livestreamen met een camera maar met behulp van het programma OBS Studio 
(Open Broadcasting Service, https://obsproject.com) kun je verschillende media 
combineren, verschillende camera’s gebruiken, en het daarna opslaan op YouTube. Het is 
overigens technisch best nogal een klus. 
 
Of je moet beginnen aan streamen, is natuurlijk helemaal aan jou. Het helpt enorm als je het 
leuk vindt om dit soort dingen te doen, om zaken uit te vogelen en een beetje te klooien.  
 
STAPPENPLAN STREAMEN 
Als je wil gaan streamen moet je een aantal dingen voorbereiden. Hieronder staan de 
stappen op een rijtje. We behandelen ze allemaal apart. 
1. Je moet je hardware op orde hebben.  
2. Je moet je software op orde hebben 
3. Je moet je les voorbereiden. 
4. YouTube/Twitch vertellen dat je gaat livestreamen en de instelling in OBS daarop laten 

aansluiten 
5. Je les klaarzetten in OBS 
6. Je publiek verwittigen van je livestream 
7. Streamen 
8. Eventueel de stream uploaden/bewerken 
 
Je ziet, best veel werk. Het lijkt me een goed idee om je ook na het lezen hiervan weer af te 
vragen of je dit wil doen. Zoals ik al eerder schreef, het is handig als je dit soort dingen leuk 
vindt. Dat geeft wat meer moed. En die heb je soms nodig als iets niet lukt. 
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1 HARDWARE  
 
Om te kunnen streamen zoals dat 
meestal gebeurt, heb je een aantal 
dingen nodig: 
• Een computer met een webcam.  

Die zit meestal ingebakken. 
• Nog een webcam of een telefoon. 

We hebben nog wat extra 
webcams op de Populier. Ze zijn 
momenteel op veel plekken 
uitverkocht. Je kunt ook heel goed 
je telefoon gebruiken. Daarvoor 
moet je meestal wel een app 
kopen. Voor de iPhone werkt deze 
goed: https://obs.camera. Hij kost €18. Hoe het met een Android telefoon werkt, weet 
ik niet. Er staan op internet instructies hoe dit te doen met een app genaamd IP 
Webcam. 

• Een standaard om de webcam/telefoon boven een blaadje te hangen Dit is je bord. Je 
kunt wel voor een whiteboard gaan staan en jezelf opnemen met een camera. Dan moet 
je echter wel een aparte microfoon gebruiken. Handiger is het dus om een camera op je 
blaadje te richten en daarop te schrijven. 

• Een headset 
Met name de microfoon dichtbij je mond is van groot belang. Je hoort dan geen 
borende buren en je hoeft niet hard te praten 

• Een stevige internetverbinding 
Om goed te kunnen uitzenden, is het handig veel bandbreedte te hebben. Het helpt l als 
je dichtbij het Wifi-punt kan zitten en het werkt het beste als je een verbinding met een 
draadje gebruikt. 

 
Je hebt verder wat pennen nodig, wat 
papier en misschien wat materiaal dat 
je kan laten zien (LEGO werkt goed om 
dingen uit te leggen).  
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2 SOFTWARE 
 
Eigenlijk het enige wat je nodig hebt is een browser maar die heeft 
iedereen en het programma OBS. Dit programma kun je gratis 
downloaden op: https://obsproject.com. Na het downloaden 
installeren zoals je dat altijd doet (dubbelklikken en verder overal “ja” 
op zeggen). Je hebt verder wel voor YouTube, zowel als voor Twitch 
een account nodig. Meestal heb je die voor YouTube al wel (als je een 
gmail account hebt bijvoorbeeld). Bij YouTube moet je de optie dat je gaat Livestreamen wel 
eerst aanzetten. Het kan een paar uur duren voordat het dan ook daadwerkelijk kan. Zie 
verderop bij 3. 
 
3 JE LES VOORBEREIDEN  
 
Dit moet natuurlijk altijd. Het is iets uitgebreider dan normaal (je moet er dan ook niet te 
veel doen;-): 
• Maak een klein draaiboekje. Het is heel handig om de volgorde te weten waarin je 

dingen gaat doen. Noteer ook wanneer je iets wil laten zien. Bij mij ziet het er vaak zo 
uit: 
o Start (pratend hoofd) 
o Doelen van de les (plaatje) 
o Uitleg impuls (tekenen) 
o Animatie voordoen 
o Filmpje animatie 
o Som voordoen en wrapup (tekenen) 
o Doelen nalopen (plaatje) 
o Dag zeggen (pratend hoofd) 

 
• Uit dit draaiboek volgen dus acties als: plaatjes maken voor 

de stream, het opnemen van schermopname, etc. Deze zet 
je digitaal klaar. Het is handig om dit netjes in een map per 
les te doen  
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4A YOUTUBE 
 
Als je nog nooit live gestreamd hebt. 
Als eerste moet je YouTube vertellen dat je Live wil gaan streamen. Dit doe je zo: 
• Als je bent ingelogd kun je bovenaan klikken op het cameraatje 

met een plusje erin. Klik op “Live gaan”  
 
 
 
 
 
 
 

• Als je dat voor het eerst doet, krijg je een 
vrolijk welkomstscherm te zien. Klik op “AAN 
DE SLAG”. Klik daarna op “Je eigen naam 
gebruiken”, vul iets in bij “Channel 
description” (bijvoorbeeld: “Lessen van 
mevrouw van …”) en klik onderaan op “Save 
and continue”  
 
 
 
 
 
 

• Als je daarna weer op “Live gaan” klikt, moet 
je nog een stap doen, namelijk je account 
verifiëren. Ze willen weten of je echt bent 
wie je bent. Volg de stappen nauwgezet (ze 
gaan je een sms sturen) en daarna kun je 
aan de slag. Soms duurt het een paar uur 
voordat dat echt kan. 

 
Als je alles hierboven hebt gedaan (of al je het 
al een keer gedaan hebt, streamen) 
Nu kun je alles klaar gaan zetten in YouTube. 
Dit doe je door weer op “Live gaan” te klikken. 
Je komt dan in YouTube Studio terecht. je gaat 
een nieuwe stream maken. 
• Je geeft de stream een naam 
• Je kunt je stream helemaal openbaar maken, 

dan kan iedereen kijken. Ik kies altijd voor 
“Niet vermeld”. Dan is de stream niet op te 
zoeken maar iedereen die de link krijgt (van 
jou) kan er wel naar kijken.  
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• Je voert een beschrijving in (hoeft niet) en kiest voor een categorie (Onderwijs?). 
• Je gaat hem niet nu doen, dus je kiest voor “Inplannen voor later” en daar kies je de 

datum en de tijd.  
• Gek genoeg moet je daarna kiezen voor “Nee, de video is niet gemaakt voor kinderen.” 

YouTube vindt mensen onder de 12 kinderen en als je op “Ja” klikt, kun je niet meer met 
de leerlingen chatten. 

• Klik daarna op “STREAM MAKEN” 
 
Je krijgt daarna een scherm dat er als volgt uitziet: 

 
 
Er zijn op deze bladzijde vooralsnog twee belangrijke plekken. De sleutel (bij de rode pijl) De 
sleutel heb je nodig in OBS om de verbinding te maken. Je kunt deze kopiëren e voert deze 
sleutel dan bij OBS in zodat deze toegang krijgt tot de stream (zie verderop). Delen (bij de 
witte pijl) geeft de URL, het adres van de livestream die voor je gereserveerd is. 
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4B TWITCH 
 
Als je nog geen account hebt bij Twitch. 
Allereerst moet je natuurlijk een account aanmaken bij Twitch.  
 

• Ga naar www.Twitch.tv  en klik rechts bovenin 
op Registreren.   
 

• Kies een gebruikersnaam voor je account (dit 
wordt ook het adres waar leerlingen heen 
worden gestuurd) en vul de rest van de 
gegevens in.  
 

• Verifieer je account met de e-mail die je krijgt. 
 

 
Je hebt nu een Twitch account! 
 

• Klik nu rechts bovenin op het mannetje zodat er 
een menu verschijnt. 
 

• Kies in het menu voor Creatordashboard. 
 

Je belandt nu op een zwarte pagina waar allerlei dingen 
staan die je kan doen met je account en waar je zeker 
even kan rondkijken als je wat meer wilt weten over je 
Twitch account en het streamen. Ik ga het hier houden 
bij het werkend krijgen van je stream via Twitch. 
 
 

• Klik links bovenin op het menu.  
 
Hier kun je alles vinden over je stream en allerlei 
instellingen veranderen.  
Je kan bijvoorbeeld bij Streammanager je stream in de 
gaten houden als je aan het uitzenden bent. 
Bij Inzichten kun je onder andere zien hoeveel mensen 
naar je stream hebben gekeken. 
Bij Streamtools kan je OBS downloaden. 
 
Wij gaan nu eerst naar Voorkeuren en ik ga nu verder in 
op Kanaal en Moderatie. 
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Kanaal 
Allereerst kiezen wij voor Kanaal en hier kunnen wij de streamkey, streamsleutel of 
streamcode vinden. Deze heb je nodig om OBS te verbinden met je Twitch of verbinden met 
je Twitch of YouTube account.  
 

 
 
 
Daarnaast kun je hier allerlei aanpassingen doen waarbij het bij een livestream handig is om 
de vertraging zo klein mogelijk te hebben. Je kunt bij Kanaal kiezen voor een kleine 
vertraging. 
 

 
 
 
Moderatie 
Leerlingen kunnen met elkaar chatten tijdens jouw stream. Om dit zo soepel mogelijk te 
laten verlopen, zonder dat jij politieagent hoeft te spelen in de chat, kun je een moderator 
toevoegen aan je chat. Dit is een automatisch programma dat controleert of er bijvoorbeeld 
niet wordt gescholden en ervoor zorgt dat een leerling je chat niet vol kan spammen.  

• Klik hiervoor eerst op Regelsets Automod. 
 

 
 

• Zet daar alle instellingen op Meeste filters voor het beste resultaat. 
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Verder kun je instellen dat kijkers eerst een bepaalde tijd je kanaal moeten volgen. Dit heet 
de Volgersmodus. Hier kun je kiezen hoe lang ze je moeten volgen zodat ze bijvoorbeeld niet 
andere accounts kunnen aanmaken om vervelend te doen in je livestream. 
 

 
 
De laatste handige instelling is de chatvertraging. Hierdoor kunnen leerlingen maar een keer 
per bepaalde tijd een bericht sturen. Dit kun je op allerlei tijden instellen zodat ze niet je 
chat vol kunnen spammen onder elkaar. 
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4C OBS VERBINDING LATEN MAKEN MET DE STREAM 
 
Als je OBS start moet je hem eerst vertellen hoe deze verbinding moet maken met de 
streamingservice (YouTube of Twitch).  

 
• Klik eerst op Instellingen (rode pijl) 
• Kies in het Instellingenscherm voor 

Stream (rode pijl) 
• Kies daarna voor de Streamservice 

die je wilt gebruiken, Twitch of 
YouTube 

• Plak daarna de sleutel (Stream Key) 
die je uit YouTube of Twitch hebt 
gekopieerd. 

• Klik daarna op OK onderaan (niet 
vergeten) en de verbinding is 
gelegd. 
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5 JE LES KLAARZETTEN IN OBS 
 
Hoe nauwkeuriger je dit doet, hoe makkelijker het uiteindelijk is als je aan het 
streamen bent. Bovendien kun je alles wat je nu doet bewaren en een volgende 
keer als uitgangspunt nemen. Ook hier weer een stappenplan 
 
1. Hernoem of maak een nieuw profiel. Een profiel is een verzameling 

instellingen. Je hebt daar al in gewerkt toen je de sleutel in het profiel plakte. 
Geef het de naam van de les. 

2. Zet eerst de andere instellingen goed. Ga daarvoor weer naar Instellingen 
(rechtsonder). Je hoeft meestal maar twee dingen goed te zetten: de Audio 
en de resolutie van de Stream. 
a. Klik op het tabblad Audio en kies bij 

Mic/Aux Audioapparaat 1 voor “Built in 
Microphone” of iets dat daarop lijkt (dit 
is de naam op een Mac). Hiermee zet je 
de ingebouwde microfoon van je 
computer aan. 
 
 
 
 
 
 

b. Klik daarna op het tabblad Video en 
kies daar een resolutie. Ik gebruik 
meestal 1280x720. Niet helemaal HD, 
dat is mijn scherm ook niet en 
bovendien wordt HD, doordat het 
zoveel data is, wel eens wat trager.  
 
 
 
 
 

3. Zet nu de Scènes klaar. Dat kan eerst nog zonder inhoud. Hier komt je 
draaiboek erg van pas. Druk op het plusje bij het vakje Scènes en typ 
daarna een herkenbare naam. Doe dit voor alle items in je draaiboek. 
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4. Nu ga elke scène invullen.  
a. Dit doe je door een Scène te selecteren 

en daarna bij Bronnen op het plusje (+) 
te klikken. Geef je bron een herkenbare 
naam. 

b. Je kunt dan kiezen uit een heleboel 
bronnen. Je webcams kun je vinden 
onder “Video Capture-apparaat”. Als je 
die kiest, klik daarna op “Nieuw” (als je 
deze nog nooit gekozen hebt) en kies dan 
bij “Apparaat” voor je webcam. Bij een 
Mac heet deze “Face Time HD Camera”, 
bij een Windows machine iets als 
“Microsoft-camera”. Je ziet jezelf dan als 
het goed is. Klik op “OK” en je ziet jezelf 
op het hoofdveld.  

c. Dit kan te groot zijn maar dat geeft niet. 
Je kunt dit beeld vergroten, verkleinen 
etc. Zo kun je jezelf klein maken en in 
een hoekje zetten. Verbind je daarna de 
camera die op het blaadje staat via 
dezelfde route dan kun je dus je 
handschrift laten zien met jouzelf klein 
onderin. Of jij groot en een klein plaatje 
of… De mogelijkheden zijn eindeloos.  

d. Je kunt ook andere bronnen toevoegen 
zoals een plaatje. Het is dan wel handig als dat plaatje (ongeveer) dezelfde resolutie 
heeft als je uitzendscherm (wij kozen hier voor 1280x720). Wij maken vaak eerst een 
Powerpointpresentatie en exporteren die dan als plaatjes. Zie verder bij “Venster-
capture”.  

e. Je kunt ook een (gedownload) filmpje (of muziekje) toevoegen. Dat doe je door te 
kiezen voor de bron “Mediabron”.  

f. Ook kun je een Venster-capture doen. 
Daarmee laat je een venster van je scherm 
zien. Dat kan heel handig zijn als je de 
opgave wil laten zien bijvoorbeeld. Ook is 
het mogelijk je hele scherm te laten zien via 
“Beeldschermopname”. Dat heeft als 
voordeel dat de kijker je muis dan ook ziet, 
dus ziet wat je doet. Groot nadeel is dat de 
kijker alles ziet wat jij ziet. Probeer het maar 
eens. Raar Droste-effect. Je zou dit kunnen 
gebruiken om een Powerpoint te laten zien. 
Maar dat kan dus echt makkelijker door of 
de plaatjes te exporteren of een ingesproken 
Powerpoint op te nemen en die hierin te 
plaatsen middels een “Mediabron” 
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g. Je kunt ook een browser laten zien om een webpagina te tonen. Dat kan ook via een 
Venster-capture trouwens. YouTube filmpjes laten zien blijft gedoe. Het is dan eigenlijk 
veel makkelijker om een YouTube video te downloaden (kan via bv 
https://www.y2mate.com/en42) en die er dan weer in te plakken als “Mediabron” 

h. Er zijn nog wel meer mogelijkheden maar die moet je zelf maar ontdekken. 
 
Het is verstandig om als je klaar bent drie dingen te doen: 

1. Geef je scèneverzameling een herkenbare naam, dan kun je het 
terugvinden. Als ie al een naam heeft, kies dan bovenaan bij voor 
“Hernoemen”. 

2. Maak een eerste Scène aan met een plaatje of met de camera op de 
tekening waar je dan iets opschrijft als “Ik ga zo beginnen”. Een 
soort “Even geduld” plaatje dat je gaat laten zien een paar minuten 
voordat je echt gaat streamen. 

3. Doe een “droogzwem”-oefening. Kijk of je alles goed hebt neergezet, klopt de 
volgorde, hebben alle plaatjes de goede grootte (dat laatste gaat best vaak mis), ben je 
niet vergeten? Als ik dit doe, moet ik altijd nog een flink aantal zaken veranderen. 
 
  

6 JE PUBLIEK VERWITTIGEN VAN JE LIVESTREAM 
 

Vanzelfsprekend moeten je leerlingen weten dat je gaat 
livestreamen. Je kunt dit op verschillende manieren kenbaar 
maken. Je haalt eerst via Delen in je YouTube (zie 3a, Delen, 
witte pijl) de link naar je livestream op. Bij Twitch hoef je 
alleen de koppeling naar je account te delen. Deze koppeling 
is www.Twitch.tv/HierJeGebruikersNaam. Hier kom je zelf 

ook door rechts bovenin op   te klikken en daar te kiezen 
voor Kanaal. 

  
• Je kunt dit delen via Magister. Gewoon de link erin plakken. Wel even de tijd erbij 

vermelden. 
• Je kunt het mailen aan alle leerlingen die het betreft (klassen laten zich makkelijk 

mailen in Outlook) 
• Je kunt het in de Agenda van Outlook zetten en leerlingen hiervoor uitnodigen 
• Je kunt het in de agenda van Teams zetten (dat is overigens ook de Outlook-agenda). 
• Je kunt het zelfs delen via WhatsApp etc. Zo heb ik het aan mijn moeder gestuurd. Die 

heeft al twee keer meegekeken ;-). 
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7A STREAMEN MET YOUTUBE 
Dan is het tijd om echt te gaan streamen. Het is verstandig om minstens een kwartier (ik 
doe een half uur) van tevoren klaar te gaan zitten om de boel aan te zetten. Het luistert 
nauw hoe je dit doet, streamen is live, dus als er iets misgaat moet je het meteen 
oplossen. 
1. Zet OBS aan.  
2. Check of je het juiste profiel hebt geselecteerd en of je de juiste Scèneverzameling 

hebt geselecteerd. 
3. Zet tijdelijk even je geluid uit. Anders 

horen de leerlingen je al voordat je 
begint. Dit doe je door in de Audio 
Mixer op het witte luidsprekertje te 
klikken. Als je er nog eens op klikt, 
staat hij weer aan. Zie hiernaast. 

4. Druk dan in OBS bij “Controls” (rechtsonder) op “Stream starten”. Er 
gaat dan nog niks gebeuren, geen zorgen. De knop verandert in “Stream 
Stoppen”. 

5. Ga dan naar je livestream op YouTube. Dat doe je zo: 
 
 
 
 
i. Ga naar youtube.com, kies voor Live gaan (bovenaan). Je komt 

dan in YouTube Studio terecht. 
 
 
 
 

ii. Kies daar voor “Beheren”  
 
 
 
 
 
 

 
iii. Klik op de juiste livestream 
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iv. Je komt dan op het scherm waar je de stream echt kunt starten. Als het goed is, 
zie je in het scherm linksboven het beeld dat gemaakt wordt uit OBS (dat kan even 
duren). Rechtsboven zie je dan de knop “LIVE GAAN”. Als je die nu indrukt, ben je 
live. Klik daarop en ga dan naar OBS. Als het goed is staat je pauzebeeld aan en is 
je geluid uit dus je kunt rustig aan doen. 

v. Houd de tijd nu goed in de gaten. Wanneer het tijd is, ga je in OBS naar de eerste 
Scène die je wil laten zien door erop te klikken. 

vi. ZET NU JE GELUID AAN! 
Niks is lulliger dan een 
livestream zonder geluid. 
Klik hiervoor op het rode 
luidsprekertje met het kruisje. Je ziet dat je geluid weer aanstaat als de balk de 
LED-meter uitslaat als je praat. 

vii. Loop kalm door je scènes heen. Je kunt af en toe naar de chat kijken maar weet 
dat er een vertraging op zit (dieplopen tot 15 a 20 seconde) waardoor je altijd te 
laat reageert en zij ook te laat regaeren als jij een vraag stelt. 
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7B STREAMEN MET TWITCH 
Dan is het tijd om echt te gaan streamen. Het is verstandig om minstens een kwartier (ik 
doe een half uur) van tevoren klaar te gaan zitten om de boel aan te zetten. Het luistert 
nauw hoe je dit doet, streamen is live, dus als er iets misgaat moet je het meteen 
oplossen. 
1. Zet OBS aan.  
2. Check of je het juiste profiel hebt geselecteerd en of je de juiste Scèneverzameling 

hebt geselecteerd. 
3. Zet tijdelijk even je geluid uit. Anders 

horen de leerlingen je al voordat je 
begint. Dit doe je door in de Audio 
Mixer op het witte luidsprekertje te 
klikken. Als je er nog eens op klikt, 
staat hij weer aan. Zie hiernaast. 

4. Controleer of alles klaar staan en je klaar bent om te beginnen want bij 
stap 5 gaan we live. 

5. Druk dan in OBS bij “Controls” (rechtsonder) op “Stream starten”. JE BENT 
NU GELIJK LIVE OP HET INTERNET. De knop verandert in “Stream 
Stoppen”.  

6. Als je de stream wilt opnemen om later op bijvoorbeeld YouTube te 
zetten dan klik je daarna op “Opname Starten”. OBS neemt je stream nu ook op je 
computer zonder verbindingsproblemen die je met internet kan ervaren. 

7. ZET NU JE GELUID AAN! Niks 
is lulliger dan een livestream 
zonder geluid. Klik hiervoor op 
het rode luidsprekertje met 
het kruisje. Je ziet dat je geluid weer aanstaat als de balk de LED-meter uitslaat als je 
praat. 

8. Loop kalm door je scènes heen. Je kunt af en toe naar de chat kijken maar weet dat er 
een vertraging op zit (op Twitch minder dan op YouTube namelijk rond de 5 seconde) 
waardoor je altijd te laat reageert en zij ook te laat regaeren als jij een vraag stelt. 
 

8 DE STREAM UPLOADEN EN BEWERKEN 
Als je in YouTube streamt is de opname nadien gewoon te zien voor degenen die de URL 
hebben. Dat geldt ook voor Twitch. Het is mogelijk de stream te bewerken om 
bijvoorbeeld het begin (met het wachtscherm weg te halen). Ook kun je de stream uit 
Twitch uploaden in YouTube. Daarnaast kun je ook via OBS je stream opnemen en deze 
later op YouTube uploaden. 
 
 
 
Arjan van der Meij (avdmeij@depopulier.nl) 
Jeroen vanden Ende (jvdende@depopulier.nl) 


