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“In een kwartier op Twitter”
door Serge de Beer

Hartelijk welkom bij deze uitleg over Twitter
In deze korte les wil ik je leren hoe je zelf een account kunt maken op Twitter en hoe je de
berichten van anderen kunt lezen. Daarnaast laat ik je zien hoe je zelf een bericht kunt
maken.

Wat is Twitter?
Twitter is een gratis internet service waar je in korte berichten, van maximaal 140 tekens,
anderen kunt laten weten wat je aan het doen bent. Je kunt zelf mensen volgen, waarvan
jij graag weet wat hen bezig houdt en waar ze mee bezig zijn. De afgelopen tijd hoor je in
de media steeds vaker over Twitter. Minister van Buitenlandse zaken Maxime Verhagen,
doet bijvoorbeeld gedurende de week verslag van zijn activiteiten.

Ga naar www.twitter.com, je komt op het volgende scherm:

Voor je aan de slag kunt met Twitter moet je eerst een account aanmaken.
Hiervoor moet je eerst op ´Get Started-Join!´ klikken.

Je komt nu op het scherm waar je je kunt aanmelden
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Full name: in mijn geval dus Serge de Beer
Username: dit wordt je adres op Twitter,
bijvoorbeeld www.twitter.com/sergedebeer
Password: kies een wachtwoord van minimaal 6
karakters.
Email: jouw e-mail adres. Zet een vinkje als je de
nieuwsbrief van Twitter wilt ontvangen.
Type the words: om te controleren of je een
mens bent. Een computer die een illegaal account
wil aanmaken kan deze code namelijk niet lezen.

Druk vervolgens op ´Create my account´. Je komt nu op een nieuw scherm. Hier
doe je niks. Klik onder op ´Skip this step´. Je komt nu weer op een nieuw
scherm. Klik hier op ´Finish´. Je account op Twitter is nu aangemaakt. Mocht je
een veiligheidsmelding krijgen, dan kun je die negeren door op ´Ja´ te drukken.

Maak nu je eerste bericht. Typ wat je op dit moment aan het doen bent. En druk
vervolgens op ´update´. Je bericht komt nu op de pagina te staan.

Je kunt ook andere mensen volgen. Om iemand te zoeken klik je op ´Find
people´. Typ de naam van een persoon en vervolgens op ´search´.

Als je de juiste persoon hebt gevonden, klik je achter zijn of haar naam ´Follow´.

Klik nu weer op ´Home´ en je ziet dat deze persoon nu is toegevoegd aan de lijst
met mensen die jij volgt. Anderen kunnen dus ook besluiten om jou te volgen.

Er valt natuurlijk nog meer te vertellen over Twitter. Mocht je de smaak te pakken hebben
gekregen, zoek dan eens verder op internet. Kijk op www.learningtour.nl voor meer
interessant materiaal.
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