
 

 

 

Streaming: info voor docenten 
Streamingplatformen 

Op vlak van streamingplatformen zijn er laagdrempelig heel wat (gratis) mogelijkheden: 

- YouTube Live: in deze gids krijg je vanaf pagina 12 inzicht in de basisaspecten van live 

events. Of via deze YouTube cursus “Live streamen op Youtube”. Om inkomsten te 

generen hieruit moet je aan een aantal voorwaarden voldoen (oa. subscribers en viewers) 

- FaceBook Live 

- Twitch  

- Vimeo Live stream (basis gratis versie, of betalende versies met eigen live streaming 

software). De betalende versies bieden mogelijkheden om dit te commercialiseren.  

 

Software om camerabeelden vorm te geven en door te sturen naar streamingdienst  

OBS (Open Broadcaster Software) is hiervoor een zeer populaire en gratis tool. Het programma is 

zeer populair bij YouTubers dus vind je heel wat tutorials die al een eerste impressie kunnen 

geven (DVS-TV over streamen van een voetbalwedstrijd of Meester Sander). Het zijn misschien 

niet de beste video’s om te leren werken met OBS, maar ze tonen wel een aantal interessante 

functionaliteiten die ook in deze cases nuttig kunnen zijn. 

 

Hardware en verbinding 

Dit is zeer sterk afhankelijk van budgetten en de setup. Minimaal beschik je over  

- Een vaste en stabiele internetverbinding (via kabel eventueel via verlengkabel) 

- Een camera: welke hangt af van de kwaliteitseisen en het beschikbare budget (zelf geen 

expert, maar indien jullie meer informatie hebben, kan ik hiervoor wel navraag doen bij 

kennissen) 

- Een statief voor de camera 

- Een microfoon (indien je met commentaar wil werken) 

- Een laptop om het beeld van de camera te ontvangen en via OBS te streamen naar het 

gewenste platform 

- … 

 

Trainingen en individuele oefeningen zonder bewegend beeld kan je nog veel laagdrempeliger 

doen (bv. met smartphone camera en via Instagram). 

 

 

 

 

 

 

https://kstatic.googleusercontent.com/files/6a52d1116197cb18ec9e18691e2b31b25676f7f4d8b37ad74fb56526034674aad137626f3331e9fc925a08dd9f3e1085a4b1a4e532f4e1fabec98ffd5e50f56d
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/livestream?hl=nl
https://www.twitch.tv/directory/game/Sports
https://vimeo.com/features/livestreaming
https://obsproject.com/nl
https://www.youtube.com/watch?v=oVRsiGPzqYI
https://www.youtube.com/watch?v=Ttx2mcezNMA


 

 

Externe ondersteuning 

Indien het een voldoende groot event is, kan je ook naar een externe partner kijken met de 

nodige expertise. Cultuurconnect werkt voor hun livestreams met een externe streamingpartner 

om een livestream in hoge kwaliteit te voorzien. De Zwemfed gaf ook aan voor hun 

topsportevents samen te werken met een externe partner. Het kan dus zeker haalbaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


