
8. Wat is een podcast 
Wikipedia omschrijft een podcast als: “Een podcast is een audio- 
uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden 
door middel van web feeds.” 

De naam podcast is een samentrekking van iPod en broadcast (Engels 
voor ‘uitzenden’).”
Een podcast is dus een audio uitzending (eigenlijk een wat omslachtig 
woord voor ‘geluidsbestand’).

Je hebt podcasts die erg veel lijken op een radiopro-
gramma (vaak van DJ’s), podcasts met interviews 
over allerlei onderwerpen, podcasts met cabaret 
shows, podcasts net als nieuwsprogramma’s die da-
gelijks een nieuwe podcast voor je maken, podcasts 
over sport, games, tv, koken, politiek, onderwijs, 
gezondheid, etc.

Een podcast lijkt veel op een radio-uitzending. Er wordt namelijk ook 
alleen met geluid gecommuniceerd, soms wordt er gepraat en soms 
is er muziek. 
Podcasting lijkt dus best veel op radio, maar er is één heel cruciaal 
verschil:  Podcast is op aanvraag, je kunt zelf, op ieder moment (zolang 
je internet hebt, of de aflevering al gedownload hebt) een podcast 
aflevering beluisteren en bent niet afhankelijk wat een radio station 
op dat moment uitzendt.

Een podcast is dus een soort radio-programma dat je altijd en overal 
kunt beluisteren. Dit doe je door de podcast aflevering te downloaden 
of streamen (downloaden en gelijktijdig beluisteren).
Podcasting wordt gezien als het nieuwe radio luisteren. Doordat je 
zelf precies kunt kiezen waar je naar luistert, is een podcast vaak veel 
leuker/interessanter/leerzamer dan het luisteren naar radio (waar ook 
nog eens veel reclame voorbij komt!).
Er bestaan podcasts over de meest uiteenlopende zaken zoals docu-



mentaires, literaire beschouwingen of muziek.
Ook kunnen buitenlandse podcasts van bijvoorbeeld The New York 
Times of Daily Telegraph worden beluisterd. 

Om een podcast te gaan beluisteren open je iTunes of een app op je 
telefoon/tablet waarmee je naar een podcast kan luisteren. 

Gratis Apps om podcasts mee te luisteren op je telefoon of tablet zijn:
Voor Android  : Podcast, Radio Addict, Sticher, Podkicker,

En voor Apple IOS : Apple podcast (standaard geïnstalleerd), Sticher

Er zijn ook betaalde apps met vaak meer functionaliteit. (zie onder 
andere Google playstore ) 
Adressen voor podcasts zijn op veel plaatsen te vinden in kranten, 
tv-gidsen of op het internet.


