
HOE WERKT DE CURSUS OP INSTAGRAM?







Algemeen:

▪ BE CREATIVE: Mijn bedoeling is om voor variatie te zorgen voor 

jullie in het lesaanbod de komende weken. Daarnaast wil ik 

jullie ook tonen hoe je sociale media net nu positief en creatief 

kan gebruiken. Hou jullie dus ook niet in om zelf creatief aan de 

slag te gaan. 

▪ BE KIND: het was een heel groot werk om dit zo snel op te 

zetten, maar ik doe het met plezier voor jullie. Ik heb echter 

snel moeten schakelen, dus niet alles is perfect.

▪ SHOW RESPECT: hou het leuk voor iedereen! Blijf daarom altijd 

professioneel en beleefd. Denk na voor je iets typt in de 

commentaren. Zou je dit ook zo tegen mij of je medeleerlingen 

zeggen in de les? Indien niet, hou je het beter voor jezelf. Voor 

wie zich niet kan inhouden of misbruik maakt, volgen sancties.  



Instagram Highlights:



Instagram Highlights:

▪ Er zijn op dit moment vijf highlights: 

• Intro 

• Visual Storytelling

• Picture Perfect

• Algoritme

• Feedback

▪ Deze vijf onderdelen komen ook terug in de feed van de pagina 

en op LEHO onder les 6. 

▪ Start bij Intro, bekijk dan Module 1, daarna Module 2, tot slot 

Module 3 en eindig met Feedback.  



Instagram Highlights:

▪ In elke module wordt verwezen naar lesmateriaal en 

opdrachten. Je vindt hierover meer info in de feed en op LEHO. 

▪ Werk de modules rustig af en check daarna elke keer de 

bijhorende info in de feed en in de PowerPoint op LEHO. 



Instagram Feed:



Instagram Feed:

▪ De modules hebben elk een rij gekregen in de 

‘Feed’ om het overzicht te houden. 

▪ Je vindt op elke rij elke keer drie posts per 

module:
• Post 1: Korte intro over wat we gaan doen. 

• Post 2: Meer uitleg over het onderwerp

• Post 3: Opdracht en verwijzing naar lesmateriaal in LEHO. 

▪ Begin onderaan bij ‘Let’s do this’.



TOEGANG:

▪ Om het overzicht te behouden, krijgt iedereen straks om 9u30 toegang tot 

de cursus.

▪ Je hoeft niet te saven of screenshotten, alles blijft na de lessenreeks 

onbeperkt beschikbaar. 

▪ Ik zal jullie wel allemaal terug uit de cursus gooien op vrijdagavond. Jullie 

dienen dan een nieuwe aanvraag in en ik voeg jullie op donderdag opnieuw 

toe. 

▪ Reden: te verwarrend als ik erin bezig ben. Het werkt beter als alles klaar 

staat voor de volgende les dan als jullie de hele week stories en updates 

binnenkrijgen. 

▪ Op het einde van de lessenreeks, blijf je toegang hebben zodat je deze 

leerstof steeds kan herbekijken en gebruiken. 



VRAGEN of ONDUIDELIJKHEDEN:

▪ Stuur een e-mail

▪ Stuur een DM via de Instagrampagina 

▪ Stel ze straks in de Facebook Live 

▪ Geef jullie eerlijke mening 

in de laatste highlight ‘feedback’. 

▪ Hou het wel beleefd en respectvol ook in 

de comments en DM’s. 


