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Twitter: Account aanmaken
Een manier om snel korte berichtjes/foto’s de wereld in te sturen, is via Twitter.
Korte nieuwsfeiten, uitslagen heet van de naald… Het kan allemaal snel verspreid worden. Het leuke
aan een Tweet is dat het maximum uit 140 karakters kan bestaan. Je zal dus nooit lange berichten
tegenkomen of kunnen plaatsen.
Op de afbeeldingen wordt met een rood kader aangeduid waar je moet klikken of welk deel
belangrijk is op dat moment.

Figuur 1: Logo Twitter
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Een account aanmaken
Om een account aan te maken, surf je naar www.twitter.com.
Volgende pagina verschijnt.

Rechtsboven kan je de taal wijzigen.
 Klik hierop om de ‘Taal’ naar keuze te kiezen.
Registreer je op Twitter.
In het witte kader met ‘Nieuw op Twitter?’, kan je dit doen.
 Vul je naam in.
 Je e-mailadres.
 Kies een wachtwoord.
 Klik op ‘Registreren op Twitter’.
Kies een gebruikersnaam en klik op ‘Registreren’.
Je ontvangt eveneens een bevestigingsmail op het ingevoerde e-mailadres.
Bevestig deze NIET.
Doe dit op het einde van deze cursus, wanneer je account klaar is om te
gebruiken.
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Je wordt doorgeleid om je telefoonnummer in te voeren.
Nadien ontvang je een SMS met een bevestigingscode.
 Vul deze in en klik op ‘Verifiëren’.
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Op volgende pagina kan je aan je Twitter-account beginnen.
 Klik op ‘Laten we beginnen’.
Je doorloopt 6 volgende stappen. Lees ze aandachtig.
 Duid je interesse(s) aan en klik daarna op ‘Doorgaan’.
Op basis van je interesses, stelt Twitter 40 suggesties voor.
Bekijk ze goed. Degene die je interesseren kan je behouden, de andere kan je wegklikken door op het
kruisje te klikken.
 Daarna klik je rechtsboven op ‘Doorgaan’.
Pas je profielfoto aan door een foto uit je bestanden te kiezen.
 Daarna klik je op ‘Doorgaan’.
Pas de afmetingen van de foto aan en klik op ‘Toepassen’. Dit doe je door het bolletje naar links of
rechts te verplaatsen met de cursor.
Je kan er voor kiezen om een profielfoto in een later stadium toe te voegen.
Dan klik je op ‘Deze stap voor nu overslaan’.
In stap 5 kan je personen zoeken die je kent.
 Sla deze stap over door rechtsonder te klikken op ‘Deze stap overslaan’.
Vul eerst je profiel goed in, daarna kan je op zoek gaan naar mensen die je kent. Dit komt
professioneler over.
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Je tijdlijn ziet er zo uit.

Wat vind je hier allemaal op:
 Linksboven zie je jouw profielfoto.
 Daaronder kan je onder ‘Tweets’ terugvinden hoeveel Tweets je hebt gepost.
 Trends: De laatste nieuwtjes. De personen die Twitter gebruiken, welke onderwerpen zijn op
deze moment het populairst, welke worden het meest gevolgd en over gediscussieerd. Deze
lijst kan er elke dag anders uitzien.
 In het midden van je tijdlijn worden enkele suggesties gemaakt voor Twitter-pagina’s die je
kan volgen.
 Rechtsboven kan je je profielfoto zien en daarnaast een blauw kader met daarin ‘Tweeten’.
o Door op ‘Tweeten’ te klikken, kan je meteen een bericht op internet plaatsen.
o Door op je profielfoto rechtsboven te klikken, kan je naar je profiel, maar kan je ook
de instellingen wijzigen.
 Als je ergens op klikt en je terug wil naar de startpagina. Dan doe je dit telkens door op
‘Startpagina’ te klikken. Deze functie staat linksboven op je scherm.
Wijzig eerst je instellingen alvorens verder op ontdekking te gaan.
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Profiel instellen
 Klik rechtsboven op je profielfoto en daarna op ‘Instellingen’.
 Klik op ‘Beveiliging en privacy’.
Onder het puntje ‘Privacy’ klik je ‘Alleen personen die ik volg mogen mij taggen in foto’s’.
Op deze manier voorkom je dat zomaar iedereen je kan benoemen (taggen) in foto’s.
Beweeg met de cursor verder naar beneden.
 Bij ‘Uitgelichte inhoud’ klik je op het ‘V’-tje. Dit zorgt ervoor dat je niet overstelpt wordt met
reclame en advertenties.
 Bij ‘Twitter voor teams’ duid je het tweede bolletje aan (Alleen personen die ik volg, mogen
mij toevoegen aan hun team).
 Als laatste sla je de wijzigingen op door op ‘Wijzigingen opslaan’ te klikken.
Er wordt nogmaals gevraagd om het wachtwoord te geven.
 Nadien klik je op ‘Wijzigingen opslaan’.
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Je profiel is klaar om gebruikt te worden.
Veel plezier!
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