INSTAGRAM
Wil je foto’s delen en bewerken dan is er de app Instagram voor je tablet en telefoon.
Op dit moment begin 2018 zijn er wereldwijd zijn 900 miljoen gebruikers.
Vooral onder jongeren is dit een heel populair sociale media waarmee ze met elkaar in
contact zijn en komen.
Privacy instellingen
Het Instagram account is bij de eerste opmaak altijd openbaar. Dat betekent dat alle
Instagrammers jouw geplaatste foto’s en video’s kunnen zien.
Misschien wil je dit niet en wil je dit alleen laten zien aan mensen die je ook echt kent en die
je dus toestemming hebt gegeven om je account te bekijken.
Bij Instagram noemt men dat volgers.
( bij android: open de app. Rechtsonder staat poppetje. Klik hier op. Dan klikken op de
driepuntjes rechtsboven. Scroll naar beneden naar accountprivacy en klik op priveaccount.
Als het rechts naast het knopje blauw is, heb je alleen de toegang van de volgers die je
toestemming hebt gegeven.
Apple gebruikers ga naar het tandwieltje en pas aan zoals bij Android omschreven. Het gaat
hier via het tandwieltje.
Scroll naar beneden en schuif privé account op aan.
Accountinstellingen
In de accountinstellingen kan je allerlei zaken regelen die van belang zijn voor het gebruik
van Instagram. Ga in je profiel en klik rechtsboven voor de Apple toestellen (IOS) op het
zonnetje en voor de Android op de drie puntjes onder elkaar.
Gebruik Instagram:
Open de app
Beneden in de app zie je een balkje met een huisje, vergrootglas, vierkant met + ( camera),
een hartje en een poppetje.

Poppetje:
Via het poppetje kom je in je eigen profiel terecht. Hier kan je bij “je profiel bewerken” je
eigen gegevens in- en aanvullen en zie je de foto’s die je hebt geplaatst.
Het huisje ( de homeknop)
Dit is het teken voor het overzicht. Hier staan de berichten en foto’s/ video’s op die de
mensen hebben gepost die je volgt.
Als je een item leuk vindt kan je op het hartje klikken. Zo geef je aan dat je het leuk vindt.
Het vergrootglas
Hier kan je door een naam in te vullen zoeken op andere gebruikers.
Het vierkantje met kruis (camera)
Hier kan je de fotogalerij zien, een foto of video maken.
Via de galerij kan een foto of bestand kiezen uit je galerij, bij foto zelf een foto maken en bij
video zelf een video maken.
Als je een foto hebt gemaakt dan kom je in map waar je filters kan toepassen op de foto en
de foto bewerken.
Verhalen:
Je kan beelden met volgers delen. Deze verdwijnen na 24 uur ( lijkt veel op Snapchat’s “mijn
verhaal”)
Live
Je kan je volgers ook live laten zien wat je aan het doen bent. Leuk bij concerten ,
evenementen etc.
Volgen / Volgers
Hoe kan ik nu mensen vinden die ik wil volgen?
Je kan dat doen via je contactenlijst van te telefoon of via je Facebookvrienden. Ook kan je
bij het vergrootglas de (gebruikers) naam invullen.
Let op bij Instagram heb je een uniek naam. Er is maar een Jan Janssen. De andere Jan
Janssen zullen de naam moeten aanpassen bv. Jan Janssen1
•
•
•
•

Ga naar je profiel en kies mensen volgen
Dan klik op; Facebookvrienden of contacten,
Klik dan op volgen naast de mensen die je wilt volgen.
Ook kan je op het vergrootglas (onderaan) klikken en dan bovenin de (gebruikers)
naam invullen.
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Instagram foto’s opslaan?
In je profiel rechtsboven op zonnetje (IOS) of drie puntjes ( android) tikken.
•
•
•

Klik op originele foto’s
Klik bij oorspronkelijke foto’s dan op bolletje naast oorspronkelijke foto’s opslaan. Als
naast het bolletje blauw wordt worden de foto’s opgeslagen. Nu worden de foto’s
automatisch opgeslagen.
Op dezelfde pagina staat ook geplaatste foto’s en geplaatste video’s opslaan. Ook
hier kan je doormiddel van bolletje voorkleur aangeven.

Aangeven dat je iets leuk vindt?
Dat kan met het hartje onder de video of foto.
Is je Instagram account gekoppeld met Facebook dan komt dit ook op de tijdlijn van
facebook te staan.

Koppelen en ontkoppelen Facebook
•
•
•
•
•
•
•

android: open de app. Rechtsonder staat poppetje.
Klik hier op.
Dan klikken op de driepuntjes rechtsboven.
Scroll naar beneden.
Gekoppelde accounts
Kies welk programma je wilt koppelen of ontkoppelen
Als gekoppeld is zie blauw vinkje.

Hoe verwijder ik foto's of video's die ik heb geplaatst?
•
•
•
•
•

Heb je foto geplaatst
Wil je deze verwijderen
Tik op je foto
Ga naar de drie puntjes
Kies verwijderen

Delen foto’s met bepaalde personen
•
•
•
•
•

Ga naar fotogalerie ( vierkant met kruis)
Kies een foto
Ga naar volgende
Kies wel of geen filter dan volgende
Dan delen via ander platform of

• Personen taggen
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