Zelf een podcast
maken?
DOEN!

STAPPENPLAN
Stap 1.
Concretiseer je doelgroep
Wie wil je bereiken? Naar welke informatie is die doelgroep op zoek? Stem daar de keuze
voor het format op af.
Durf jezelf ook kritisch af te vragen of podcast het beste medium is om jouw
boodschap/verhaal over te brengen naar jouw doelgroep.
Stap 2.
Kies het format
Er zijn verschillende formats geformuleerd met specifieke richtlijnen en punten waar je op
moet letten. Kies het format dat het beste past bij je onderwerp én de doelgroep.
Stap 3.
Bereid het goed voor
Het format geeft houvast voor structuur en inhoud, maar een goede voorbereiding is het
halve werk. Kies een collega die mooi kan vertellen en een fijne stem heeft. Als dat niet
helemaal het geval is, maar je wil deze persoon toch graag laten horen in je podcast, zorg
dan dat degene die te horen gaat zijn, zich bewust is van wat er van hem/haar wordt
verwacht en wijs hem/haar op intonatie, het gebruik van ‘uuhh’ etc. Jij wordt als
gespreksleider extra belangrijk wanneer de spreker niet van nature goed spreekt.
Bedenk waar je naartoe wil met het gesprek. Wat wil je dat de luisteraar te horen krijgt.
Werk daar naartoe.
Werk het hele gesprek uit, maar deel dit niet met degene die te horen zal zijn. Als je dat wel
doet, verliezen de antwoorden alle spontaniteit en dat wil je juist terug horen in een
podcast. Hou echter niet te strak vast aan jouw uitgewerkte versie van het gesprek. Ben je
bewust van de luisteraar. Als de spreker iets zegt, wat afwijkt van jouw plan, maar wat wel
interessant zou kunnen zijn voor de luisteraar, haak daar dan vooral op in.

Stap 4.
Opnemen maar!
Je bent helemaal voorbereid en klaar voor opname. Kies daarvoor een stille ruimte zonder
galm. Op kantoor zijn verschillende ruimtes geschikt voor opname van een podcast. Daarbij
is een professionele microfoon beschikbaar.
Maak je de podcast op afstand?
LET OP! Het geluid van een skypegesprek opnemen biedt niet voldoende kwaliteit. Zoom
biedt wel aardige kwaliteit, MAAR zorg dat je allebei met een koptelefoon of oortjes werkt.
Dit is erg belangrijk. Doe voordat je de podcast gaat opnemen een audiocheck van beider
audio. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, zorg dan dat je de audio opneemt met de
dictafoon op je telefoon met koptelefoon of oortjes met microfoon voor beide personen.
Dus jij én de spreker nemen hun eigen audio spoor op via de dictafoon van ieders eigen
telefoon.
Meerdere sporen opnemen in Zoom
Let op! Zoom biedt een handige mogelijkheid om twee sporen audio op te nemen. Je krijgt
dan dus naast een volledig bestand, één bestand met jouw audio en één bestand met de
audio van de ander. Dat maakt de edit een heel stuk gemakkelijker. Ga je dus met Zoom aan
de slag, kies dan voor het ^ icoontje rechts naast het video icoontje linksonder in je
beeldscherm wanneer je gaat bellen. Druk erop en kies voor ‘video settings’. Kies in het
menu links in het scherm voor de knok ‘recordings’. Tik daar de tweede checkbox aan, zodat
de functie ‘record a separate audio file for each participants’ aan staat.

Edit

Stap 5.

Ga ervoor. Je kan via selfservice gebruik maken van het programma Adobe Audition. Heb je
zelf een ander programma waar je graag mee werkt, dat is ook prima. Je mag natuurlijk ook
zelf openen en afsluiten. Knip kritisch en dare to kill your darlings. Hoe strakker geknipt hoe
fijner om naar te luisteren. Dat betekent overigens niet dat er nooit stiltes mogen vallen als
dat bijdraagt aan de sfeer en hetgeen iemand wil overbrengen, maar maak het zo
aantrekkelijk mogelijk.

