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Ik neem je stap voor stap mee door de Instagram-app en leg zo de Instagram-app 

alles voor je uit. Houd je telefoon dus bij de hand en doe vooral mee. Ik schreef dit 
handboek aan de hand van mijn iPhone. Heb je een android? No worries. Het wijkt 

echt niet veel af.  

Aan het einde van dit handboek heb je op alle opties geklikt, veel kennis opgedaan en 

kun je met een gerust hart aan de slag. Instagram is constant in ontwikkeling. Van dit 
handboek wordt steeds een nieuwe update gemaakt. Check daarom regelmatig 

Connect2.nl voor de laatste versie. Dit is versie 2. 

Op dit handboek rust het auteursrecht en copyright voor de afbeeldingen en alle 
tekst. Behalve op de coverfoto, die is van Gratisography. 

Instagram = sociaal 
Instagram vraagt om sociaal gedrag. Dat bekent dat je echt niet wegkomt met alleen 

maar zenden. Het is echt nodig om zelf anderen te volgen, te liken, op updates te 
reageren. En niet om zelf te groeien met je account maar omdat je oprecht 

geïnteresseerd bent. Ken je die mensen die je vragen hoe je vakantie is geweest maar 
eigenlijk alleen maar willen vertellen over de eigen vakantie? Precies, dat gedrag dus 

niet. 

Instagram = focus 
Instagram vraagt ook om focus. Dat kan zijn dat je over één onderwerp praat, op een 

bepaalde manier fotografeert, filters toepast, hashtags gebruikt enzovoort. Blijkbaar 
werkt het niet als je de ene keer over koken praat en de andere keer over fietsen en 

dan weer over klassieke auto’s. Mensen volgen elkaar op Instagram op 

interesseniveau. Niet omdat je iemand kent. Het is ook een van de weinige sociale 
media waarop het geen sociale consequentie heeft dat jij je buurvrouw niet volgt. Jij 

hebt wellicht andere interesses. 

Instagram = denken in beelden 
En Instagram vraagt om denken in beelden. Alleen maar beelden. 

Dit allemaal wetende, wordt het nu tijd voor de knoppen. Turn your page. O ja, dat 

doet me denken aan het volgende: op Instagram word je gevonden op #. Okay, aan de 

slag. 
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Begrippen uitleg 

Bericht 
Wanneer jij een foto of video toevoegt, maak jij een bericht. Een bericht wordt ook wel 

‘update’ genoemd. 

Hashtag # 
Op Instagram word je gevonden met hashtags. Maak je een bericht, dan schrijf je 
behalve een korte tekst ook een aantal hashtags. De hashtag is het hekje-symbool. Als 

je die direct voor een woord plaatst, wordt dat woord een linkje. Tik je dat linkje aan 
dan zie je alle berichten die diezelfde hashtag ook hebben gekregen. 

Tijdlijn 
Jouw tijdlijn bestaat uit de foto’s en video’s die jij uploadt. 

Instastory 
Behalve foto’s en video’s uploaden, kan je verhaaltjes maken die maar 24 uur blijven 
bestaan. Deze zijn (zonder locatietags en #) alleen zichtbaar voor de mensen die jou 

volgen.  

Taggen 
Aangeven dat iemand die ook een Instagram-account heeft, op de foto staat.  
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Het hoofdmenu 

 

Onderin je beeld zie je vijf symbolen. Met deze symbolen navigeer je door Instagram: 

1. Huisje: hier zie je de berichten van de accounts die je volgt. 
2. Loep: hier zoek je naar gebruikers, hashtags en plaatsen, bekijk je de populairste 

instastories en de populairste berichten van accounts die je misschien niet eens kent. 

Alles om jou te laten groeien op Instagram. 
3. Plus: een foto of video uploaden of maken. 

4. Hartje: zie wat anderen met jouw updates hebben gedaan of met die van anderen 
(volgen). 

5. Logootje: jouw profiel en jouw instafeed.  

Aan de hand van dit menu leg ik je Instagram uit.  
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Je profielfoto: ga naar jouw pagina 

We beginnen bij het laatste symbool: jouw profiel. Tik op je profielfoto rechtsonder in 
het hoofdmenu om op je accountpagina te komen. Bovenin je beeld zie je een 

tandwiel (iPhone) of drie puntjes (Android). Hier stellen we de basis van je Instagram-
account mee in. 

Het tandwiel (iPhone) of drie puntjes onder elkaar (Android): je 
accountinstellingen 
 

Achter het tandwiel gaat de basis van je account schuil. Niet veel mensen hebben 

hiervoor aandacht. Maar jij kunt hier echt voordeel uit halen! We lopen alle 
mogelijkheden door. 

Uitnodigen 
Instagram laat zien hoeveel van jouw Facebook-vrienden te vinden zijn op Instagram. 
Hier kan je ze stuk voor stuk uitnodigen jou op Instagram te volgen. 

Mensen volgen 
Hier kan je een keuze maken wie uit je Facebook-vrienden en je contacten die op 

Instagram aanwezig zijn, wilt volgen. 
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Account 
1. Verhaalinstellingen 

Dit gaat over Instastories.  
• Verslag verbergen van: wil je van bepaalde personen de instastories niet meer 

weergegeven zien? Dan kan je hier je keuze maken. 
• Reacties op berichten toestaan: wil je dat iedereen op jouw instastories kan 

reageren? Of alleen de personen die jij volgt of wil je dat niemand kan reageren? 
• Gedeelde foto’s opslaan: als je video’s en foto’s aan je verhaal toevoegt, kan je er 

hiervoor kiezen om die automatisch op te slaan op je telefoon. Houd rekening met je 

schijfruimte! 
2. Profiel bewerken 

Hier kan je je profiel bewerken op dezelfde manier als je deed via de knop ‘Profiel 
bewerken’. Zie uitleg op pagina ?. 

3. Wachtwoord opnieuw instellen 
Tik je deze aan, dan ontvang je direct een link in je mailbox om je wachtwoord te 

vervangen. Zolang je de instructies in dat e-mailbericht niet volgt, kan je gewoon 

gebruik blijven maken van je oude wachtwoord. 
4. Berichten die je leuk vindt 

Tik hierop om te zien welke berichten je allemaal geliket hebt. 
5. Tweetrapsverificatie 

Om er zeker van te zijn dat jouw account niet gehackt kan worden, kun je bij het 
inloggen gebruikmaken van de tweetrapsverificatie. Instagram stuurt je dan iedere 

keer als je inlogt een sms. 
6. Geblokkeerde gebruikers 

Je kunt iemand blokkeren door op diens profiel rechts bovenin op de drie puntjes 
te tikken en te kiezen voor ‘blokkeren’. Bij ‘geblokkeerde gebruikers’ zie je wie je 

eerder geblokkeerd hebt. 

7. (prive-account) Overstappen op bedrijfsprofiel 
Heb je nog geen bedrijfsprofiel? Dan kan je hier de beslissing nemen dat alsnog te 

doen. Je hebt dan wel een Facebook-account en pagina nodig. 
8. (prive-account) Privé-account  

Heb je een persoonlijk account, dan kun je er iervoor kiezen om met een 
afgeschermd profiel te werken. Jij geeft dan toestemming aan de mensen die 

aangeven jou te willen volgen. 
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Bedrijfsinstellingen 
1. Heb je een bedrijfsaccount en in het geval je adverteert, zie je hier de betalingen 

die je hiervoor gedaan hebt. 
2. Hier kun je weer overschakelen naar een persoonlijk account. Het enige dat dan 

verandert is dat je geen statistieken meer hebt en dat je natuurlijk niet meer kunt 
adverteren. 

Instellingen 
1. Gekoppelde accounts 

Hier kan je accounts koppelen zodat je ermee kunt inloggen en berichten kunt 
doorplaatsen als je dat wilt. Gebeurt dus niet automatisch. 

2. Contactpersonen 
Je kunt de contacten uit je telefoonboek synchroniseren met Instagram. Je kiest 

zelf de contacten die je wilt volgen. Je kunt de verbinding op elk gewenst moment 
verbreken om de synchronisatie te stoppen. 

3. Taal 
Hier stel je jouw taal in. 

4. Instellingen voor pushmeldingen 

Geef hier aan welke meldingen Instagram je moet verzenden. Van reacties, vind-ik-
leuks enzovoort. Daarin kun je ook nog onderscheid maken of je van de personen 

die je volgt meldingen wilt hebben of van iedereen. 
5. Mobiel dataverbruik 

Wil je minder data gebruiken? Zet deze mogelijkheid dan hier aan. Foto’s en video’s 
kunnen trager geladen worden na het aanzetten van deze optie. 

6. Reacties 
Heel belangrijke optie want hier kan je aangeven welke woorden per se niet 

gebruikt mogen worden in de reacties op jouw updates. Zet het schuift bij 
‘ongepaste reacties verbergen’ op blauw en vul de woorden die je niet wilt zien in 

bij ‘aangepaste trefwoorden’. 

7. Oorspronkelijke foto’s opslaan 
Wil je dat de foto’s die je maakt en plaatst met Instagram direct worden 

opgeslagen op je telefoon? Zet het schuifje hier dan op blauw. 

Ondersteuning 
1. Helpcentrum 

In het helpcentrum krijg je antwoord op al je vragen. Je kunt natuurlijk je vraag ook 

googlen als je het antwoord hier niet vindt. 
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2. Een probleem rapporteren 

Direct als je hierop tikt, zie je een pop-up scherm met mogelijkheden wat je wilt 
melden. Volg vervolgens de stappen en je probleem is gerapporteerd. 

Info 
1. Advertenties 

Hier legt Instagram je uit hoe het omgaat met advertenties die jou getoond 

worden, de hoeveelheid ervan, wat gesponsorde advertenties zijn en dat niemand 
jouw foto’s en video’s mag gebruiken om te adverteren. Behalve jij of met jouw 

toestemming natuurlijk. 
2. Blog 

Je kunt uitgebreid bloggen in Instagram en doe je met Tumblr! 
3. Privacybeleid 

Hier lees je alles over je privacy. 
4. Voorwaarden 

Die heb je natuurlijk gecheckt toen je jouw account aanmaakte ;). 

5. Open-sourcebibliotheken 
Hier laat Instagram zien welke openbare technieken Instagram gebruikt. 

Zoekgeschiedenis wissen 
Heb je gezocht naar iets waarvan je liever niet wilt dat anderen dat zien (bijvoorbeeld 

omdat de nieuwe oorbellen voor je moeder een verrassing moeten blijven), dan kan je 
hier je zoekgeschiedenis wissen. 

Account toevoegen 
Heb je meerdere instagramaccounts (die je beheert) dan kun je daar makkelijk tussen 

schakelen als je ze hier toevoegt. 

Afmelden bij [jouw gebruikersnaam] 

Afmelden bij alle accounts 
Nu hebben we alle instellingen doorlopen en alles ingevuld wat ingevuld moet 
worden. Nu zijn we toe aan waar het allemaal om gaat: jezelf onder de aandacht 

brengen. Met sociaal gedrag (ja, echt), video’s, afbeeldingen en instastories. 
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Wachtwoord en geautoriseerde apps 
Het is een beetje vreemd geregeld bij Instagram. Maar ga naar je desktop en log daar 

in op je Instagram-account om: 
- je wachtwoord te wijzigen en nog meer instellingen te managen. 

- te checken welke apps allemaal toegang hebben tot je account 
- meldingen te beheren 
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Knop profiel bewerken 

Nu je de basisinstellingen hebt ingesteld, is het tijd je profiel goed neer te zetten. Om 
je profiel te bewerken (dus je profielfoto, je biografie enzovoort), tik op de knop ‘profiel 

bewerken’.  
 

Vervolgens kom je in het volgende scherm. Aan de hand van de nummers in 
onderstaande afbeelding, leg ik je de onderdelen uit om je profiel te bewerken. 

1. Upload een profielfoto van minimaal 110 x 110 pixels. Instagram maakt er een 

ronde foto van. Houd daar rekening mee. Je profielfoto wordt klein getoond en kan 

niet worden vergroot. 

2. In de eerste regel schrijf je jouw naam (of een andere tekst) en je kunt er ook nog 
tekst aan toevoegen. Doe dat, want op deze woorden wordt je gevonden. Wil je 

bijvoorbeeld gevonden worden op het woord kapper, gebruik het dan in deze regel. 
Maak gebruik van de ruimte die je hebt. 

3.  Schrijf hier je accountnaam. Die kan je oneindig wijzigen.  
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4. Heb je een website? Vul het adres hier in. Het is de enige plek in je account waar je 

een klikbare link kunt plaatsen. 

5. Bij de ‘i’ beschrijf je wat mensen op jouw account kunnen vinden. Schrijf je jouw 
tekst in de app zelf dan zul je zien dat je geen regelafbrekeningen of witregels kunt 

maken. Daarvoor schrijf je de tekst eerst in een kladblok app (voor iPhone-gebruikers 

is dat bijvoorbeeld ‘notities’ en plak je erna deze tekst in de app. 
Let op: als je jouw account op een desktop bekijkt, dan zie je de regelafbrekingen en 

witregels helaas niet meer. Die zie je alleen in je app.  

6. Je kunt voor een bedrijfsaccount kiezen. Het voordeel hiervan is dat je statistieken 
ziet van jouw Instagram en daarop kunt sturen. Om te kunnen adverteren heb je (nog) 

niet per se een zakelijk Instagram-account nodig. Dat heb je wel om een business-
account voor Instagram aan te maken. Als je dat hebt gedaan zie je hier het veld 

‘Bedrijfsinformatie’. Hierin staan de gegevens zoals je die hebt meegegeven aan je 

Facebook-pagina.  

7. Vervolgens zie je het veld ‘Privégegevens’ met je e-mailadres, telefoonnummer en je 
geslacht 

Wie volg je en wie volgt jou? 
 

Tik op […] berichten en je ziet je tijdlijn. 
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Tik op […]  volgers en je ziet wie jou volgen. Heb je Facebook, dan zie je ook meteen 

hoeveel Facebook-vrienden je zou kunnen uitnodigen. 
Tik op […] mensen volgend en je ziet wie jij volgt. Wil je weten of iemand jou terug 

volgt? Ga dan naar dat profiel, tik op ‘volgend’ en als diegene jou volgt, sta je meteen 
bovenaan vermeldt. 

Je netwerk vergroten met Facebook 

Rechts bovenin je scherm zie je het symbool met soms een rood rondje met een cijfer 
erin. Hiermee wil Instagram je aanmoedigen via je adresboek meer mensen op 

Instagram te volgen of volgers te krijgen. Ook Facebook moedigt je hier regelmatig 
aan je Facebook-vrienden uit te nodigen. 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Wisselen tussen accounts 

In het midden zie je jouw accountnaam staan. Je kunt meerdere accounts aan je app 
toevoegen. Handig als je bijvoorbeeld een zakelijk en privé-account hebt of beheerd. 

Door erop te tikken, kan je tussen accounts wisselen. 

Business-account: de statistieken 

Wanneer je een business-account hebt, kan je statistieken bekijken. Je krijgt een 

business-account door je Facebook-fanpagina aan je Instagram-account te koppelen. 
Hier lees je bij punt 7 hoe je overstapt naar een businessaccount.  
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Je ziet je statistieken door op het grafiekje te tikken. 

1. Het eerste dat je ziet is het aantal weergaven en of het er meer of minder zijn dan 
de week ervoor. 

2. Vervolgens zie je de populaire berichten. Tik op ‘meer weergeven’ en je ziet je 
tijdlijn in volgorde van het aantal keer dat een update van jou de afgelopen 30 

dagen is gezien.  

3. Ook van instastories zijn statistieken zichtbaar. Die zie je in het volgende vak.  
4. Daarna volgen de volgers: wanneer krijg je die het meest? Tik op ‘Meer weergeven’ 

voor meer statistieken. Je ziet het aantal volgers en de groei. Of het mannen of 
vrouwen zijn, in welke leeftijd, waar ze zijn/wonen en op welke dagen en tijden je 

de meeste volgers krijgt. 
5. Heb je berichten gepromoot? Dan zie je de resultaten ervan hier. 

6. Tik onderaan de pagina op ‘wat betekent dit’ voor de uitleg van alle termen. 

Archief 

Met de archieffunctie kun je berichten die je op je tijdlijn hebt geplaatst (tijdelijk) 

archiveren. Een goede manier om af en toe je tijdlijn op te schonen en toch het bereik 
te behouden.  

Het is ook een handige manier om te kunnen samenwerken in één account. De één 

plaatst een bericht op de tijdlijn en archiveert die direct. De ander kan dan in het 

archief het bericht beoordelen en bij akkoord plaatsen. Tja, bij gebrek aan een betere 
functie hiervoor zeg maar :). 
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Business-account: adverteren 

Om de interactie met je account te verhogen, je boodschap bij je doelgroep te krijgen 
of je product of dienst te promoten, kun je adverteren. Tik op de knop ‘promoten’ om 

op de volgende pagina terecht te komen. 

Kies het bericht dat je wilt promoten en tik op ‘volgende’. 

Je komt in het 
scherm waarin je de 

keuze kunt maken in 
de actie die je 

doelgroep moet 
nemen: je website 

bezoeken of contact 
met je opnemen. 

Maak een keuze. 

Vervolgens kun je 
jouw doelgroep 

bepalen, de looptijd 
en het budget. Het is 

echt een kwestie van 
de stappen volgen 

en keuzes maken. 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De opties van je tijdlijn 

Jouw account biedt je nog een aantal mogelijkheden. Zo kun je jouw tijdlijn op twee 
verschillende manieren bekijken, kan je zien in welke foto’s je bent getagd en welke 

berichten je gebookmarkt hebt. 

•Met de negen blokjes en de drie 
regels onder elkaar verander je het 

aanblik van je tijdlijn. Met de drie 
streepjes kun je heel handig door 

de feed scrollen en alle bijschriften 

lezen. 

•Met het ‘mannetje’ zie je de 
berichten waarin je bent getagd. Ik 

leg je zo uit wat je daarmee kunt. 

•Met het bookmarkteken zie je 
welke berichten je allemaal hebt 

gebookmarkt. 
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De berichten waarin je getagd bent managen 
Wanneer je op het vierkantje met het mannetje erin tikt, zie je alle berichten waarin je 

bent getagd. Je hebt de keuze die wel of niet te tonen. Bij de instellingen aan het begin 
van dit handboek, heb je kunnen bepalen of je wel of niet getagd wilt kunnen worden. 

 

Tik op de drie puntjes rechtsboven en kies 

voor foto’s verbergen in het menu dat 
onderin je scherm naar boven komt. 

 

Vervolgens tik je de foto’s aan die je niet op jouw account getoond wilt hebben en je 
tik op ‘foto’s verbergen’.  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Hier zijn de berichten die jij eerder bookmarkte 

Tik het bookmarkteken (ga naar punt 8) aan en daar vind je de berichten terug die jij 

eerder bookmarkte. Met het +-teken kan je makkelijk mappen aanmaken. Zo kun je 
berichten van verschillende onderwerpen overzichtelijk bewaren en terugvinden. 
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 22



Het huisje: de startpagina 

Wanneer je Instagram opent, dan zit je meteen op de startpagina. We beginnen 
bovenaan in je scherm met de uitleg. 

1. Met het camerasymbool links maak je instastories. 
2. De rondjes met profielfoto’s laten de accounts zien die jij volgt én die een 

Instastory hebben gemaakt. De stories van de verschillende accounts lopen in 
elkaar over als je er een begint te kijken. Gaan ze je te snel? Zet dan je vinger op 

het scherm. Dat geeft een pauze zolang je jouw vinger op het scherm houdt. 

3. Met het vliegtuigje rechts stuur je rechtstreekse berichten naar één of meerdere 
accounts.  

Instastories van anderen bekijken en erop reageren 
Instastories zijn foto’s en video’s die maar 24 uur blijven bestaan. De rondjes bovenin 

je scherm laten de stories zien van de mensen die je volgt. Tik er een aan en de 
instastories blijven doorlopen tot alle bekeken zijn. 

Versneld door instastories lopen, terugkijken en pauzeren 
Wil je sneller door de stories lopen? Tik dan steeds rechts op je scherm. Wil je iets 

terugzien, tik dan links op je scherm. En wil je even iets wat langer bekijken? Zet dan je 

vinger op je scherm. Zolang je dat doet, neemt het beeld even pauze. 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Op Instastories reageren 

Zo ziet je beeld eruit als je de story van iemand 
anders bekijkt. Rechtsboven zie je een kruisje 

waarmee je Instastories stopt. Je kunt op 
verschillende manieren reageren op een story. 

Maar het is altijd met een privé-bericht. 

Tik op de camera om te reageren met een foto of 

video (je hebt dan ook de mogelijkheid om een 
masker op te zetten). Of schrijf een chatbericht 

om het gesprek aan te gaan. 

  

Zelf Instastories maken 
Met Instastories kun jij een verhaal kunt vertellen.  Dat klinkt misschien ingewikkeld. 

Maar je kunt bijvoorbeeld laten zien hoe jouw dag eruit ziet of het verloop van een 
evenement.  

Als je op het cameraatje tikt kom je in het Instastorie-gedeelte waar je onderin je 
scherm vijf opties ziet: 

1. Live: hiermee kan je een live video-uitzending maken. 
2. Normaal: maak een foto of video. 

3. Boomerang: maak een steeds weer repeterende video. 
4. Terug: hiermee film je teruguit filmt.  

5. Handsfree: het woord zegt het al, maak een handsfree een video. 
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1. Live 
Met Instagram kun je live uitzendingen 

maken. Live-uitzendingen zijn een heel 
goede manier om direct contact te 

krijgen met je volgers. Je kunt een 
interview houden, live laten zien waar jij 

naar kijkt of wat je aan het doen bent. 

Maar denk ook aan een Q&A-moment, je 
kunt vragen stellen enzovoort.  

Je swipet de onderste menubalk naar 

rechts, tikt op de knop ‘livevideo starten’, 
Instagram controleert of je 

internetverbinding sterk genoeg is, telt 
af van 3 naar 1 en voilà, jij bent aan het 

uitzenden. In de afbeeldingen links, zie 

je hoe de verschillende stappen er 
uitzien. 

Al je volgers krijgen een melding dat je 

aan het uitzenden bent en kunnen 
meteen meekijken. Tijdens het 

uitzenden kun je makkelijk omschakelen 
naar de camera aan de voor- en 

achterzijde van je telefoon/tablet. Dat 
doe je met het pijl-symbool dan naast de 

reactiebalk staat.  

Ben je klaar met uitzenden? Wanneer je stopt met uitzenden, kan niemand de 

beelden meer bekijken. Maar jij kunt je uitzending wel opslaan of voor 24 uur als een 
live story toevoegen aan je storybalk.. Dat doe je door rechtsboven op opslaan te 

tikken.  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2. Normaal  
Hier begint de ‘fun part’! Met deze optie 

maak je een foto of een video. Je maakt 
een foto door de ronde knop aan te 

tikken. Voordat je dat doet kun je links en 
rechts van de knop nog de keuze maken 

in welk licht je fotografeert, of je een flits 

nodig hebt, welke lens je wilt gebruiken 
én je kunt je lol op met de maskers.  

Zoals je ziet kun je links van de knop nóg 

een keuze maken. Je kunt namelijk een 
foto uploaden vanuit je fotorol/fotomap. 

Handig als je bijvoorbeeld achteraf 
ergens een verhaal over wilt bouwen. 

Alleen foto’s die je de afgelopen 24 uur 

met je smartphone hebt gemaakt, kan je 
uploaden. Ja, ook screenshots! 

Je maakt een video door de knop vast te 

houden. Je kunt dan een minuut filmen. 
De knop krijgt een rode omlijning. Als de 

rode lijn rond de hele knop is, stopt het 
filmen automatisch. 
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Foto 

Je tikt de ronde knop aan en je hebt een 
foto gemaakt. Aan de hand van de 

nummers in de afbeelding (volgende 
pagina) leg ik je uit wat je allemaal kunt 

doen. Onthoud: jouw fantasie en 

creativiteit is leidend in de oneindige 
mogelijkheden. 

1. Tik deze aan om de foto die je hebt gemaakt weg te gooien. 
2. Hier vind je de emoticons, de locatietagger en nog een aantal zaken: 

a. Locatie: hiermee kan je aangegeven waar de foto is gemaakt. Zoek in de lijst 

die verschijnt de locatie op die je zoekt. Je kunt natuurlijk iedere locatie ter 
wereld zoeken. Je hoeft er niet per se te zijn. Je kunt dus gerust vanuit je 

plaatselijke kapperstoel doen alsof je in Cannes bij de kapper bent. Let op! 
Wanneer je een locatietag toevoegt aan je story, dan kan deze terechtkomen 

in de complete openbare story rondom een locatie. En zo dus door veel 
meer mensen dan alleen door jouw volgers gezien worden! Behalve 

natuurlijk als je een afgeschermd profiel hebt. 
b. Temperatuur: laat zien hoe warm het is. 

c. Tijd: laat zien hoe laat het is.  
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d. Jouw foto: met deze mogelijkheid kan je laten zien dat je er zelf bij bent. Of 

als je iets opvallends fotografeert kan je op deze manier je 
gezichtsuitdrukking tonen.  

e. Hashtag: vul hier het woord in zodat je andere berichten vindt met die 
hashtag. Je vindt hiermee (nog) geen andere instastories 

f. De rest van de emoticons spreken voor zich. Zet iemand een pet en een bril 

op, om maar een voorbeeld te noemen. 
3. Gebruik je vinger (of pen) als potlood of kwast om te tekenen, schilderen of schrijven. 

Je hebt drie verschillende punten. Onder in je beeld zie je helemaal links een wit 
rondje met drie puntjes. Tik die aan je potloodpunt groter te maken. Links van dat 

witte bolletje met drie puntjes, zie je verschillende kleuren. Blijf met je vinger op 
een kleurenbolletje drukken om meer kleuren te kunnen kiezen. Je kunt de 

kleurenbalk naar links swipen voor bruin- en grijstinten. In het witte bolletje 
linksonderaan zie je twee A’s staan. Tik het aan om de lettergrootte van de tekst 

die je wilt gaan schrijven te wijzigen. Met de kleurenbolletjes kun je de tekst kleur 

geven. Houd een kleurbolletje vast door er met je vinger op te blijven staan om 
meer kleuren te kunnen kiezen. Swipe de kleurbalk naar links voor meer bruin- en 

grijstinten. 
4. Tik dit aan om je tekst te typen. Je hebt dezelfde kleur en lettergrootte 

mogelijkheden als bij nummer 3. Plus nog wat extra’s! Wil je jouw tekst een 
achtergrond geven? Tik dan bovenin het scherm de letter A aan (in vierkant hokje). 

Met de kleurenbollen onderin je scherm kun je de achtergrondkleur wijzigen. Heel 
makkelijk om je tekst leesbaarder te maken tegen bijvoorbeeld drukke 

achtergronden. Door op de streepjes in de linkerbovenhoek te tikken, kun je jouw 
tekst naar links en rechts uitlijnen of centreren.    

5. Tik deze aan om de foto op je toestel op te slaan. 

6. Tik deze aan om de foto meteen in je instastory (verslag) op te slaan. 
7. Tik deze aan als de foto niet in je instastory wilt opslaan maar naar personen wilt 

sturen. Je kunt meer dan een persoon tegelijk selecteren of een groep maken. 

 28



Video 

Door de witte knop vast te houden, film je. 
Op het moment dat je de knop vasthoudt 

begint om de witte knop heen een rode lijn 
te lopen. Je kunt een video van een minuut 

maken. Je kunt op ieder moment de knop 

loslaten. Zodra je de knop loslaat is je video 
klaar. Nu ga je de video aankleden. 

1. Met het kruisje begin je de video opnieuw of wanneer je erna naar links swipet, 
kom je weer op je startpagina. 

2. Hiermee kleed je de video helemaal aan. Je kunt bijvoorbeeld aangeven op welke 

locatie je de video hebt gemaakt. Je zult zien dat het beeld achter de emoticons 
door beweegt. Maar je kunt ze ook in het beeld vastzetten! Houd de emoticon vast 

tot het beeld stilstaat. Met de schuifbalk scroll je door de video totdat je het 
moment hebt gevonden waarop de emoticon wilt plaatsen. Tik dan ‘Vastzetten’ 

aan. Leuk om bijvoorbeeld een paasei in je video te verstoppen met Pasen. Of de 
plaatsnaam te veranderen in de locatienaam. Om maar iets te noemen. Jij hebt 

vast meer fantasie!  Let op! Wanneer je een locatietag toevoegt aan je story, dan 
kan deze terechtkomen in de complete story rondom een locatie. En zo dus door 

veel meer mensen dan alleen door jouw volgers gezien worden!  

3. Je kunt het geluid aan en uitzetten. 
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4. Gebruik je vinger (of pen) als potlood of kwast om te tekenen, schilderen of 

schrijven. Je hebt drie verschillende punten. Onder in je beeld zie je helemaal links 
een wit rondje met drie puntjes. Tik die aan je potloodpunt groter te maken. Linkes 

van dat witte bolletje met drie puntjes, zie je verschillende kleuren. Blijf met je 
vinger op een kleurenbolletje drukken om meer kleuren te kunnen kiezen. Je kunt 

de kleurenbalk naar links swipen voor bruin- en grijstinten. In het witte bolletje 

linksonderaan zie je twee A’s staan. Tik het aan om de lettergrootte van de tekst die 
je wilt gaan schrijven te wijzigen. Met de kleurenbolletjes kun je de tekst kleur 

geven. Houd een kleurbolletje vast door er met je vinger op te blijven staan om 
meer kleuren te kunnen kiezen. Swipe de kleurbalk naar links voor meer bruin- en 

grijstinten. 
5. Tik dit aan om je tekst te typen. Je hebt dezelfde kleur en lettergrootte 

mogelijkheden als bij nummer 3. Plus nog wat extra’s! Wil je jouw tekst een 
achtergrond geven? Tik dan bovenin het scherm de letter A aan (in vierkant hokje). 

Met de kleurenbollen onderin je scherm kun je de achtergrondkleur wijzigen. Heel 

makkelijk om je tekst leesbaarder te maken tegen bijvoorbeeld drukke 
achtergronden. Door op de streepjes in de linkerbovenhoek te tikken, kun je jouw 

tekst naar links en rechts uitlijnen of centreren. 
6. Tik deze aan om de foto op je toestel op te slaan. 

7. Tik deze aan om de foto meteen in je instastory (verslag) op te slaan. 
8. Tik deze aan als de foto niet in je instastory wilt opslaan maar naar personen wilt 

sturen. Je kunt meer dan een persoon tegelijk selecteren of een groep maken. 

3. Boomerang 
Met Boomerang maak je filmpjes die steeds opnieuw worden afgespeeld. Korte, 
repeterende beelden. 

4. Terug 
Film bijvoorbeeld iemand die vooruit loopt en de clip wordt met deze optie teruguit 

opgenomen en afgespeeld. 

5. Handsfree 
Met handsfree....kun je handsfree video opnemen. Zet je telefoon op een standaard 

en ga je gang! 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Wie heeft jouw instastories gezien? 
Als je op jouw profielfoto klikt, zie je de stories die je zelf gemaakt hebt. Net als bij de 

stories van anderen kun je door op je scherm rechts te tikken, versneld door je story 
lopen, door links te tikken terugkijken en door je vinger op het scherm te houden, je 

beeld pauzeren.  
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Links onderin je beeld zie je hoeveel mensen je 
story gezien hebben. Tik op de drie puntjes 
rechts als je jouw story wilt verwijderen. Je 
vindt er ook nog wat andere opties.



Je instastory downloaden, delen als update of verwijderen 
Tik op de het aantal kijkers linksonder in je scherm om te zien wie de kijkers zijn. Je 

komt dan in dit scherm: 

1.Met het tandwiel kom je in het 
scherm waarop je bepaalt met wie je 

jouw stories deelt. Hier zie je ook wie 

jouw stories niet mogen zien (lees nog 
even verder :). 

2.Tik hierop en jouw stories worden 
als een video gedownload op je 

telefoon. Supercool als je jouw 
verhaal wilt bewaren of delen op een 

ander social medium natuurlijk. 
3.Tik deze aan om dit scherm te 

verlaten. 

4.Tik hierop als je alleen deze story 
wilt downloaden. 

5.Tik hierop als je jouw story als een 
update op je feed wilt plaatsen. 

6.Tik hierop als je deze story wilt 
deleten. 

Instastories verbergen voor personen 
Door op het kruisje achter een naam te klikken, kan je voor iemand al je stories 

verbergen. Denk bijvoorbeeld aan je ouders, opdrachtgevers of je collega’s en baas. 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Je startpagina 
Tot zover de instastories. Nu gaan we naar de rest van je startscherm.  

  

Het rode rondje met het cijfer 1 erin, geeft aan dat je één direct message hebt 
gekregen.  Tik daarop om de direct message te bekijken. 

Onder de Instastories zie je de berichten van de accounts die jij volgt. Af en toe 
afgewisseld met een advertentie. Instagram laat je berichten zien gebaseerd op een 

algoritme. Dat betekent dat je niet zomaar alle berichten ziet die de accounts die jij 
volgt, delen.  

Er zijn zeven factoren die invloed hebben op de berichten die jij ziet. 
• Betrokkenheid: hoe populair is jouw bericht. 
• Relevantie: op welke onderwerpen ben jijzelf actief. 
• Relatie: hoe interactief ben jij met een ander profiel. 
• Actualiteit: hoe nieuw is de update. 
• Profiel zoekopdrachten: welke profielen bezoek jij het meest. 
• Direct delen: met wie deel jij het meest via direct share. 
• Tijdsbesteding: hoe lang ben jij actief op iemands profiel. 
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Interactie met je volgers 
Met een bericht kun je een aantal 

dingen doen. Volg weer de cijfers op 
de afbeelding links. 

1. Tik de accountnaam aan om op het 
profiel te komen van het account 

dat de update deelt. 

2. Tik de aangegeven locatie aan om 
te zien welke berichten nog meer 

over deze locatie gedeeld zijn. 
3. Tik de drie puntjes aan om het 

bericht te delen op  
a. Facebook 

b. via Messenger 
c. Twitter 

d. de url te kopiëren (bijvoorbeeld 

om te reposten) 
e. berichtmeldingen in of uit te 

schakelen (makkelijk als je een 
account echt wilt volgen) 

f. rapporteren (geef aan of dit 
bericht spam is of ongepast) 

4. Tik op het hartje om dit bericht te 
liken 

5. Tik op de tekstballon om een reactie te geven 
6. Tik op het vliegtuigje om dit bericht rechtstreeks (dus via een direct message) te 

delen met iemand of een aantal mensen die je volgt 

7. De puntjes geven aan hoeveel foto’s/video’s er te zien zien zijn in deze update. 
Staan er geen puntjes? Dan bestaat het bericht uit maar één uiting. Het blauwe 

puntje geeft aan welke foto/video je nu aan het bekijken bent in de reeks. 
8. Tik op het clipje om dit bericht op te slaan. Houd het clipje even ‘vast’ om 

verschillende mappen voor je opgeslagen berichten te maken. Makkelijk om je 
archief overzichtelijk te houden. 

9. Vind je de reactie van iemand leuk? Tik dan op het hartje erachter om de reactie te 
linken. 

10. Tik op een hashtag om alle Instagram-berichten te vinden die gedeeld zijn met 

deze hashtag. 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De loep: de zoekpagina 

Wanneer je op de loep tikt, kom je op de inspiratie en zoekpagina terecht.  

1.Tik op de zoekbalk en je komt op 
de zoekpagina. Je ziet als eerste 

jouw laatste zoekacties opgesomd 

(prima om dat een keer bij je kind 
te checken). In de zoekbalk typ je 

een trefwoord van de informatie 
die je zoekt. Tik op ‘zoek’. 

Vervolgens kies je of je een 
account, hashtag of plaats zoekt. 

Tik je op de eerste drie streepjes 
dan krijg je een gemixt resultaat. 

Kies je voor hashtag, tik dan de 

hashtag aan die in het resultaat 
staat. Je ziet vervolgens boven in 

beeld een aantal hasthags staan 
die relevant zijn voor de 

zoekopdracht (wellicht goede 
alternatieven voor je eigen 

updates?) en ook de populaire en 
recente berichten die deze hashtag 

ook hebben meegekregen. Op deze 
manier kun je snel zien of de 

hashtag die je zoekt, de goede is. 

En je leert veel over de hashtags 
die gebruikt worden in relatie tot 

jouw zoekopdracht. 

2. Voeg jij een locatietag in in je instastorie? Dan kan het zijn dat jouw instapstory 
(mits je jouw profiel op openbaar hebt staan) opgenomen wordt in de instastorydie 

ontstaat uit alle stories waarin dezelfde locatietag is gebruikt. Heb je 
locatievoorzieningen aanstaan? Dan zie je de instastory van de plaats/locatie waar je 

op dat moment bent. 
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3.Instagram laat gebaseerd op populariteit, jouw netwerk en je surfgedrag de 

instastories zien waarvan het platform denkt dat die interessant zijn voor jou om te 
volgen. 

4.Instagram laat je de updates zien die gebaseerd op populariteit, jouw netwerk en je 

surfgedrag de instastories zien waarvan het platform denkt dat die interessant zijn 

voor jou om te volgen. 

Het account van iemand anders 

Met het pijltje naast ‘volgen’ laat Instagram zien wie je wellicht zou willen volgen gebaseerd op het profiel van 
dit account (suggesties voor jou). 

Wanneer je op het account bent van iemand anders dan heb je een aantal 
mogelijkheden. Tik op de drie puntjes naast de accountnaam om dit account: 

1. te blokkeren 
2. te rapporteren 

3. instellen dat hij/zij jouw verhaal niet kan zien 
4. url van dit profiel te kopieren 

5. het profiel te delen 
6. het profiel een direct message te sturen 
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Met het pijltje naast ‘volgen’ laat Instagram zien wie je wellicht zou willen volgen 

gebaseerd op het profiel van dit account (suggesties voor jou). 

Tik op ‘volgen’ om het account te volgen. 

Tik op ‘volgend’ om te zien of dit account jou volgt. Typ je naam bovenin de zoekbalk. 
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Het plusteken: een foto of video op je tijdlijn zetten 

Om een foto of video op je tijdlijn te plaatsen, tik je op de plus in het hoofdmenu 
onderin je scherm. In het volgende scherm zie je onderin drie opties: 

Bibliotheek: hier vind je de foto’s en video’s die je op je telefoon hebt opgeslagen. 
Foto: maak ter plekke een foto.  

Video: maak ter plekke een video. 

Bibliotheek en foto of video uploaden 

Instagram opent je fotomappen waaruit je 
de foto of video kunt kiezen die wilt 

uploaden. Het laat de laatste foto in je 
fotomap groot zien. Hierin zie je linksonderin 

drie symbolen staan: 
1.Het Boomerang-teken: tik hierop en 

Instagram gaat op zoek naar de Boomerang -

clips die je eerste hebt opgeslagen. 
2. Het lay-out teken: hiermee kan je een 

layout geven als je meerdere foto’s tegelijk 
wilt uploaden. 

3. Hier kan je meerdere foto’s tegelijk 
uploaden zodat je een fotoverslag maakt 

over één gebeurtenis. Handig als je niet wilt 
dat je tijdlijn enorm veranderd door die ene 

gebeurtenis. Denk aan een evenement. 

Als je over de kleine foto’s van onder naar 

boven swiped, verdwijnt de grote foto en kan 
je makkelijker scrollen door je fotomap. 
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Een foto en video maken 

Foto maken 
Zorg dat je lens goed schoon is. Neem je een 
selfie? Zorg dan ook dat de lens aan de 

voorkant van je telefoon goed schoon is. Als 
je de foto genomen hebt, verschijnt een 

aantal filters waaruit je kunt kiezen. Onder in 

beeld zie je de woorden ‘filter’ en ‘bewerken’ 
staan. 

Filters 
Instagram kent 39 filters waaruit je kunt 

kiezen. Als de filters verschijnen, scroll je 
helemaal naar rechts tot je bij het laatste 

vakje ‘beheren’ komt. Tik daarop. Vervolgens 
kun je alle filters die je wilt gebruiken aan of 

uit vinken. En je kunt ze ook op de volgorde 

zetten door een filter naar boven of beneden 
te slepen. Op deze manier maak je het jezelf 

heel gemakkelijk om snel bij de voor jou 
populaire filters te komen. 

De foto bewerken 
Tik je op bewerken dan verschijnt een flink aantal opties waarmee je aan de slag kunt 

gaan om jou foto nog perfecter te maken. 
• aanpassen: hiermee kan je het perspectief van je foto veranderen of die 

rechtzetten. 
• Helderheid 
• Contrast 
• Structuur 
• Warmte 
• Verzadiging 
• Kleur 
• Vervagen 
• Accenten 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• Schaduwen 
• Tilt shift: hiermee kan je een punt scherp maken en de rest van de foto vervagen. 

Handig als je niet wilt dat bijvoorbeeld alle tekst te lezen is of mensen herkenbaar 

in beeld zijn. 
• Scherpstellen 

Video 
Met Instagram kun je echt heel coole video’s maken. Video’s kun je namelijk in 
meerdere scenes opnemen. Zolang je de knop ‘indrukt’ filmt de app en zodra je loslaat 

stopt het filmen. Richt je lens nu op een ander punt en ‘druk’ de knop weer in. Zo kan 
je een minuut doorgaan. Ben je niet tevreden over de laatste scene die je hebt 

opgenomen? Dan tik je op verwijderen en wordt de laatste scene in je opname 
verwijdert. Je kunt overigens tijdens het filmen switchen tussen je lenzen. Ben je klaar? 

Tik dan rechtsboven op ‘volgende’. Je video wordt nu afgespeeld. Bovenin in je scherm 
zie je twee symbolen. Tik het rondje met de haakjes aan weerskanten aan om het 

beeld te stabiliseren en tik de luidspreker aan om het geluid van de video uit te zetten.  

Onderin je scherm zie je twee bewerkingsopties: filters en omslag. 

Filters 
Net als bij foto’s kun je kiezen voor filters en kan je die ook beheren.  

Omslag 
Vervolgens kun je zelf bepalen welke beeld als eerste in beeld komt wanneer je de 

video hebt geüpload. Op die manier maak je het afspelen van de video voor je 
doelgroep, nog aantrekkelijker. 

Als je helemaal tevreden bent met je foto of video dan tik je op ‘volgende’. Je begint als 

eerste iets te vertellen over je foto: waarom plaats je die, wat is er op te zien? Voor de 

leesbaarheid raad ik je aan geen hashtags in deze tekst te gebruiken. Dat doe je pas 
aan het einde van je tekst. Je kunt er ook voor kiezen om de hashtags te schrijven in 

een reactie op je eigen bericht. 
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De hashtags 
Is je tekst klaar, dan begin je met je hashtags. Dat zijn woorden direct voorafgegaan 

door # waardoor die woorden een linkje worden en vindbaar zijn door anderen. 
Gebruik je geen hashtags dan worden jouw updates echt bijna niet gevonden door 

anderen dan die jou al volgen.  
Gebruik niet te veel hashtags. Liefst niet meer dan 10 en alleen die die relevant zijn 

voor de update die je plaatst. Dus plaats je iets over een kapper, dan heeft het geen 

zin om #automonteur erbij te zetten (of die automonteur moet natuurlijk in die 
kappersstoel zitten). 

Direct bij het intypen van je hashtags laat Instagram je de populariteit van een # zien 

en hoe vaak die gedeeld is. Je zou haast denken dat het altijd goed is te kiezen voor 
een populaire hashtag. Maar bedenk dit: bij deze hashtags horen heel veel foto’s en 

video’s. Hoe wordt jouw update ooit ontdekt tussen al dat geweld? Precies. Soms is 
het dus slimmer om een # te gebruiken die nog niet zo vaak gebruikt wordt maar die 

super relevant is voor jouw update. Later in dit boek vertel ik nog hoe je aan slimme 

en goede # komt. 

Harde return in je tekst 
Instagram kent geen witregels. Daarom volgen de # direct na je tekst. Je kunt wel 
regels er tussen zetten door een symbool in te typen en dan op ‘enter’ te tikken. Als je 

dat drie keer herhaalt, ontstaat een ruimte tussen je tekst en je hashtags. Dat leest 
vaak makkelijker. Maar je kunt wel een harde return geven. Typ je tekst, tik op ‘123’, tik 

op ‘enter’. Eind je jouw zin met een emoji? Geef dan eerst twee spaties voordat je 
‘enter’ aantikt. 

Personen taggen en locatie toevoegen 
Klaar met je tekst en de hashtags? Dan tik je rechtsboven op OK. Vervolgens kun je 
nog personen taggen* (alleen bij een foto), een locatie toevoegen en je bericht 

doorplaatsen op een ander social medium (waar ik geen voorstander van ben). 
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Foto en video plaatsen, als privé bericht of als concept opslaan 
Ben je helemaal klaar met je bericht? Dan heb je een aantal mogelijkheden. 

Je kunt je bericht/video als concept opslaan. Handig als je twijfelt over tekst of als je de 
eindredactie moet raadplegen. Het concept van je bericht vind je terug wanneer je op 
‘bibliotheek’ klikt.  
 

Je hoeft je bericht niet per se op je tijdlijn te plaatsen. 
Je kan die ook als privébericht sturen naar één of 
meerdere personen tegelijk. 

Reacties krijgen 
En dan kan het zomaar zijn dat er iemand reageert. 
Ja, natuurlijk! Want dat wil iedereen. Instagram 
vraagt echt om social gedrag, dus biedt het platform 
je verschillende manieren om met reacties om te 
gaan.  

Je kunt een reactie een like geven door op het hartje 
te tikken. Of je swipet op de reactie naar links en dan 

kan je makkelijk antwoorden met de pijl, rapporteren 
met het uitroepteken of de reactie verwijderen met 

het prullenbakje. 
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Wil je geen reacties? Bij ‘geavanceerde instellingen’ kan je ervoor kiezen reacties uit te 

schakelen. Mensen kunnen dan niet reageren op jouw update. Kies je hiervoor? Houd 
er dan rekening mee dat je update niet snel in populariteit zal stijgen en daardoor niet 

snel door Instagram zal worden opgepikt.  

Blij en tevreden over je update? Dan tik je rechtsboven op ‘delen’ en voilá, jouw update 

is zichtbaar en vindbaar. 

*taggen: aangeven dat iemand die ook een Instagram-account heeft, op de foto staat. 
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Het hartje: activiteit op je account en van de mensen die je 
volgt 

Tik op het hartje onderin je menubalk en je komt op de pagina waarop je ziet welke 
interactie er is geweest op jou pagina en wat de accounts aan het doen zijn die jij 

volgt. 

Tik op ‘Jij’: wie heeft jouw updates heeft geliket en wie jou is gaan volgen. 

Tik je op ‘Volgen’, rechtsboven: zie welke updates geliket worden door de mensen die 

jij volgt en welke accounts die zijn gaan volgen. Hier leer je heel veel over wat anderen 
interessant genoeg vinden om betrokkenheid te tonen en ontdek je wellicht accounts 

die jij ook cool vindt om te volgen of goed zijn voor jou :). 
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Tools om je Instagram te managen 

Er zijn verschillende tools waarmee jij je Instagram-account kunt managen.  

Facebook Power Editor 
Met de Power Editor van Facebook heb je meer mogelijkheden om te adverteren op 

Instagram. 

Iconosquare 
Met dit monitoringstool zie jij precies wat er met je account gebeurd: wie volgt je, 
ontvolgt je, volg jij maar zij niet jou, wat is de activiteit in dag en tijd? Heel veel 

statistieken waarmee jij je Instagram-gedrag kunt professionaliseren. Het heeft een 
gratis proefperiode. 

Repost 
Met de repost-app kun je makkelijk berichten van anderen reposten. 

Berichten inplannen 
Er zijn vele tools die claimen berichten voor jou te kunnen plannen. Maar Instagram 
wil dit per se niet. Door deze tools wel te gebruiken, loop je het risico om geblokkeerd 

te worden. De tool die ik regelmatig gebruik is Onlypult.com. Je kunt hier meerdere 
accounts koppelen en het is niet duur. 

Tiles 
Met deze app kun je een foto in drie, zes of negen ‘tegels’ knippen’ in een de goede 
volgorde uploaden op je tijdlijn. Op die manier maak je jouw tijdlijn aantrekkelijker. 
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https://www.facebook.com/business/a/online-sales/power-editor
https://pro.iconosquare.com
https://onlypult.com


Meer Instagram? 
Dat kan! Volg mij op connect2.nl op Instagram en check regelmatig mijn website voor 

de nieuwste trainingen. 

Ik train ongelooflijk veel professionals in onder meer Instagram, LinkedIn, Facebook 
en Social media-communicatie. Wil je meer informatie over personal training, in-

companytraining en open training? Neem dan contact op met mij: 

Monika van Rijthoven 

+31 6 460 44 518 
monika@connect2.nl 

instagram.com/connect2.nl 

linkedin.com/in/monikavanrijthoven/ 
facebook.com/connect2.nl 
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