
YouTube - tijdcodes voor transcripties 

Te gebruiken met een gratis Google account. 

Als je beschikt over een tekstbestand (txt) zonder opmaak en met tijdcodes dan is dat via een optie in 

YouTube Creator tot een werkbaar ondertitel-bestand te maken.  

Als het gaat om een bestand dat gemaakt is met Word automatische transcriptie, maak daar dan 

eerst een txt-bestand van (zonder opmaak en zonder titels). 

 

 

3. Selecteer alles vanaf de eerste tijdcode. 



4. Alles selecteren 

Rechtsklik – kopiëren 

 

5. Plak in WordPad (op PC) of Textedit (op Mac) 

6. Bestand – Opslaan als – Tekstdocument zonder opmaak 

 

 

 

Nu is het transcriptie-bestand geschikt om te uploaden naar YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Login op je Google account en ga via het overzicht naar YouTube. 

 

 

 

Ga naar rechtsboven en klik op je eigen ronde account-icoon 

 

 

Klik vervolgens op YouTube Studio 

 

 

Klik links op Ondertiteling [Subtitles]  



   

Klik in je Kanaalcontent de video waar je de transcriptie van tijdcodes wil voorzien. 

 

 

 

Klik vervolgens aan de rechterkant op: DUPLICEREN EN BEWERKEN 

 

 

 

Kies Bestand uploaden / Met timing / Doorgaan 



 

En haal het txt-bestand op 

Je kan nu de ingelezen tekst waar nodig corrigeren. 

Als je klaar bent met corrigeren klik dan op SAVE DRAFT 

Afhankelijk van welke vorm van corrigeren je gekozen hebt kan je de tekst of ondertitels nu 

downloaden. Klik op de 3 puntjes naast EDIT AS TEXT of de 3 puntjes naast EDIT TIMINGS 

 

 

Kies de optie: Download subtitles 

 

Afhankelijk van in welk menu je staat wordt het ondertitel-bestand gedownload. 

transcript.txt 

of 

captions.sbv 

 

Dit laatste bestand zijn ondertitels met tijdcodes. 

Voor het automatisch ondertitelen van je video in andere videospelers is het verstandig om dit sbv-

bestand om te zetten naar een srt-bestand. 

Dat kan gratis via verschillende sites. Hieronder staan twee voorbeelden: 

 

https://www.public.asu.edu/~saghafoo/sbv-to-srt/ 

https://www.public.asu.edu/~saghafoo/sbv-to-srt/
http://www.asu.edu/


 

Zodra je het sbv-bestand hebt geupload of 
gedropt zal het automatisch de omzetting 
starten en downloaden naar je computer. 
 

 

 

https://gotranscript.com/subtitle-converter 

 

Eerste stap is het uploaden van 
het sbv-bestand. Dan het 
formaat selecteren SubRip (srt). 
Dan op Covert klikken en dan zal 
het automatisch de omzetting 
starten en downloaden naar je 
computer. 
 

Deze converter heeft meerdere conversiemogelijkheden. 

 

https://gotranscript.com/subtitle-converter

