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INSTAGRAM: foto’s delen via een app

Instagram is een app voor smartphone en ipad. Het is een
populaire app die veel gebruikt wordt om foto’s te delen met
volgers. Je kunt Instagram ook goed gebruiken voor training
programma’s of binnen leertrajecten. Voorwaarde hierbij is wel
dat deelnemers een smartphone of ipad hebben.

Van start met Instagram
1. Download de instagram app. Na het downloaden kun je een account aanmaken. Je moet
kiezen voor een privé of publiek account. Als je een publiek account aanmaakt kunnen
ook mensen die je niet volgen je foto’s zien. Het voordeel van een publiek account is dat
je via een hashtag foto’s kunt delen. Hashtags zijn termen (te herkennen aan het #)
waarmee onderwerpen worden aangeduid en waar je ook op kunt zoeken. Zo kun je
zoeken op #organisatie #landbouw #sinterklaas etc.
Het basismenu van Instagram; zoeken vinden en delen van foto’s
1. Zoek een aantal mensen die je kent en die al op Instagram zitten. Dit kun je doen via het
tweede icoontje in het menu, hiermee kun je op zoek naar gebruikers door hun naam in
te typen. Klik simpelweg op ‘volgen’ om iemand’s foto’s te gaan volgen.

2. Via het middelste icoontje (de camera) kun je zelf foto’s maken. Je kunt kiezen voor het
opladen van een foto die al op je smartphone of ipad staat of voor het maken van een
nieuwe foto. Nadat je de foto hebt gemaakt kun je deze bewerken, er een frame voor
kiezen. Voor het delen kun je een bijschrift schrijven of personen ‘taggen’, mensen die in
de foto voorkomen en op Instagram zitten kun je benoemen. Klik op delen op het op
Instagram te plaatsen.
3. Als je het linker-icoontje kiest (het huisje oftewel home) zie je de foto’s van de mensen
die je volgt. Je kunt op ‘vind ik leuk’ klikken of via reactie een opmerking plaatsen.
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4. Via het hartje zie je wie er op je foto’s hebben gereageerd of je zijn gaan volgen. Het
laatste icoontje is je eigen profiel en de plek waar je je eigen foto’s terugziet. Hier kun je
ook je profiel aanpassen, bv. toch publiek maken in plaats van privé.
Werken met hashtags
Hashtags zijn kernwoorden (te herkennen aan het #) die je kunt toevoegen aan je foto’s om
ze te delen en waar je ook op kunt zoeken. Via het tweede icoontje kun je kiezen voor
zoeken naar hashtags. Dit kun je gebruiken binnen een training of community. Spreek met
een groep een bepaalde hashtag af en welke foto’s je wilt gaan delen. Dit kan een goede
manier zijn om elkaar op een andere manier te leren kennen. Lees meer in deze twee
voorbeelden:
• Vier manieren om Instagram te gebruiken bij leren en opleiden http://
www.joitskehulsebosch.nl/2013/07/01/4-manieren-om-instagram-te-gebruiken-bijleren-en-opleiden/
• Instagram as a tool for your learning process http://www.changingtides.eu/2013/09/
instagram-tool-learning-process/
Andere apps en handigheidjes
Er zijn nog een aantal apps en websites waarmee je nog meer kunt doen om mooie foto’s
voor Instagram te maken of te bekijken
•
•
•
•
•

Via webstagram http://web.stagram.com/ kun je foto’s met een bepaalde hashtag
online bekijken. Je moet hiervoor wel al een instagram account hebben.
Met instacollage kun je collages maken van je foto’s.
Snapseed is een gratis app waarmee je foto’s over elkaar kunt plakken.
Over is een andere app waarmee je tekst aan je foto toe kunt voegen en daarna kunt
delen op Instagram of andere sociale media als Facebook.
Instaeffects laat je de belichting aanpassen en andere bewerkingen doen.

Meer lezen?
•

The beginner’s guide to instagram http://mashable.com/2012/05/29/instagram-forbeginners/

