FACTSHEET: Instagram
Wat is Instagram?
Instagram is een app waarmee je foto’s kunt bewerken en delen. Je maakt je eigen account aan en
voegt mensen toe die jij interessant vindt of die je kent. Jij volgt mensen op Instagram en veel
daarvan zullen je ook terug volgen. Zo zien zij jouw geplaatste foto’s en andersom.

De mogelijkheden van Instagram
Met Instagram kun je op het gebied van foto’s delen alle kanten op. Je kunt met het vergrootglas
vrienden en onderwerpen zoeken en volgen. De foto’s van de mensen die je volgt zijn nu te zien in
jouw overzicht. Wanneer je op het huisje klikt kom je bij dit overzicht. Hier zie je foto’s van de
gebruikers die je volgt. Door op het hartje onder een foto te klikken kun je aangeven dat je de foto
leuk vindt.
Je kunt ook zelf foto’s plaatsen. Dit kan direct via de camera, of een eerder gemaakte foto zijn. Naast
foto’s kun je ook een video plaatsen. Je kunt ook een filter of een effect toevoegen aan je foto.
Onder je foto’s kun je een korte tekst toevoegen of een hashtag. Deze hashtag (#) zorgt ervoor dat
jouw foto makkelijk gevonden kan worden door mensen die op zoek zijn naar het onderwerp van
jouw foto.

Instagram en privacy
Bij Instagram kun je ervoor kiezen om jouw profiel op privé te zetten
zodat niet iedereen jouw foto’s kan zien. Doe je dit niet, dan kan
iedereen je volgen. Als je jouw profiel op privé zet dan kun moeten
mensen eerst jouw toestemming vragen.
Soms wil je ook foto’s delen met een bepaald aantal personen of zelfs maar met één persoon.
Dan kun je ze een DM of een direct message sturen. Wil je een korte update doen die voor een korte
periode beschikbaar is? Dan voeg je deze toe aan je verhaal. Je volgers kunnen nu jouw foto’s zien
voor een korte tijdsperiode. Deze foto’s en filmpjes verdwijnen weer na 24 uur.

Bronnen:

https://radar.avrotros.nl/
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