FACTSHEET: Twitter
Wat is Twitter
Twitter is een app en website waarmee je door middel van korte berichtjes jouw gedachten,
meningen, foto’s en filmpjes met andere twitteraars kunt delen. Per “tweet” kun je 280 karakters
gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de berichten kort en bondig blijven. Op deze manier kun je op een
simpele en snelle manier het nieuws volgen.
Met Twitter kun je je vrienden en familie volgen maar ook bekende mensen zoals de Minister
President of een filmster. Maar ook bedrijven zoals de NOS of ’s Heeren Loo. In principe kan iedereen
die dat wil jouw tweets lezen, tenzij jij dat anders instelt. Je kunt je account namelijk ook zo in stellen
dat alleen jouw volgers je tweets kunnen zien.

Twittertaal
Twitter is leuk, maar je moet wel je woordenschat iets uitbreiden als je wegwijs wilt worden in
Twitter.
Een tweet is een berichtje dat je kunt plaatsen en lezen van anderen.
Retweeten is het delen en doorsturen van berichtjes van andere mensen. Binnen het retweeten is er
ruimte om je eigen karakters aan toe te voegen.
Een DM of een direct message is een privé bericht dat je kunt sturen naar andere twitteraars. Alleen
zij kunnen jouw DM lezen. Een hashtag is het hekjesteken (#). Je zet de hashtag voor een woord en
hiermee kun je aangeven dat je tweet over dit onderwerp gaat. Mocht je zelf zoeken naar een
onderwerp dan krijg je alle tweets te zien die over dit onderwerp gaan, zolang er maar een hashtag
voor staat. Soms ben je ook wel eens een pagina of een persoon beu. Je wilt nu niet meer zien wat zij
te zeggen hebben. Dan kun je op unfollow drukken. Je volgt dan geen berichtjes meer van deze
persoon. Deze persoon krijgt hier geen notificatie van.
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