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Voorwoord 
 
Beste lezers en lezeressen, 
 
U heeft vast weleens gehoord over Twitter. Bijna elk bedrijf, bekende persoon of 
bijvoorbeeld een tv-programma heeft een Twitter-account.  
 
Twitter is een gratis internetdienst waarmee gebruikers korte berichten van maximaal 
140 tekens publiceren. Het is een sociale netwerksite waarbij mensen op elkaar 
kunnen reageren en elkaar kunnen volgen. 
 
Met Twitter houdt u op een makkelijke manier contact met uw (klein)kinderen, 
vrienden en kennissen en blijft u op de hoogte! In dit cahier maakt u een account en 
leert u de basisbeginselen van het populaire Twitter kennen. 
 
Veel plezier met Twitter! 
 
Studio Visual Steps  
 
P.S. Alle opmerkingen en suggesties over dit cahier zijn van harte welkom. 
Het e-mailadres is: info@visualsteps.nl 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor 
stap-instructies met schermafbeeldingen.  
 
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis 
Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
- speciale aanbiedingen en kortingsacties.  
 
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de 
webpagina www.visualsteps.nl/gratis 
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Introductie Visual Steps™ 
 
Met de Visual Steps-handleidingen en -boeken heeft u de beste instructies voor het 
leren werken met de computer te pakken. U zult waarschijnlijk nergens ter wereld 
een betere ondersteuning vinden bij uw kennismaking met de computer, internet, 
Windows, Mac OS X, iPad, iPhone, Samsung Galaxy Tab en diverse 
computerprogramma’s. 
 
Kenmerken van de Visual Steps-boeken:  
 Begrijpelijke inhoud 
 In ieder boek wordt rekening gehouden met de wensen, kennis en vaardigheden 

van beginnende of iets gevorderde computergebruikers.  
 Duidelijke structuur 
 Ieder boek is opgezet als een complete cursus, die u stap voor stap zonder moeite 

kunt volgen. 
 Schermafbeelding van iedere stap 
 U werkt aan de hand van eenvoudige instructies en schermafbeeldingen. U ziet 

direct welke handeling u moet uitvoeren. 
 Direct aan de slag 
 U legt het boek naast uw toetsenbord en voert de handelingen direct uit op uw 

eigen computer. 
 Uitvoering 
 De teksten zijn opgemaakt in een flink formaat letter. Ook als het boek naast uw 

toetsenbord ligt, is het goed leesbaar. 
 
Kortom, dit zijn handleidingen waarvan ik verwacht dat ze voor u een uitstekende 
leidraad zullen zijn. 
 
dr. H. van der Meij  
Faculteit Toegepaste Onderwijskunde (afdeling Instructie-technologie) van de 
Universiteit Twente 
 
 

Voor docenten 
 
Visual Steps-boeken zijn geschreven als zelfstudiemateriaal voor individueel gebruik. 
Deze boeken zijn echter ook uitstekend te gebruiken als lesmateriaal voor groepen in 
cursusverband.  
 
Bij een aantal titels wordt als service een gratis docentenhandleiding beschikbaar 
gesteld. U vindt de beschikbare docentenhandleidingen en aanvullende materialen 
op: www.visualsteps.nl/docent 
Na uw registratie op die website kunt u gratis gebruikmaken van deze service. 

 
 

Wat heeft u nodig? 
 
U heeft alleen een computer met een snelle internetverbinding nodig om Twitter te 
kunnen gebruiken. Daarnaast moet u beschikken over basiskennis 
computervaardigheden. 
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Hoe werkt u met dit cahier? 
 

Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. U legt het cahier naast 
uw computer en voert alle opdrachten direct uit op uw computer. Door de duidelijke 
instructies en de vele schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Zo leert 
u vlot en zonder problemen werken met de toepassingen. 
In dit cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 

Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen. 
 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de 
computer aanzetten, of een reeds bekende handeling uitvoeren. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit cahier door te werken. 
 

Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp bij veelgemaakte fouten. 

 

1 
Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van het cijfer achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
U vindt in dit cahier ook veel algemene informatie en tips. Deze informatie staat in 
aparte kaders. 
 

Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekentjes:
 

 

Bij het boekje krijgt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van het programma. 

 
 

Toets uw kennis 
 
U kunt uw computerkennis online testen op de website www.computerbrevet.nl. 
Aan de hand van meerkeuzevragen kunt u zien hoe het met uw kennis over de 
computer en diverse programma’s gesteld is. Na het maken van de toets wordt uw 
Computerbrevet naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden. De toetsenwebsite is een gratis service van Visual Steps.  
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De schermafbeeldingen 
 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, 
map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de 
vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. 
Met de zwarte lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster 
op uw beeldscherm.  
 
U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet 
altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is 
afgebeeld, op groot formaat op uw eigen beeldscherm.  
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet klikken. De zwarte lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich 
bevindt op uw beeldscherm: 
 

 Klik op  
 

 
In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 

 Klik op  
 

 
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de 
schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het 
cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op uw eigen 
computerbeeldscherm ziet. 
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Twitter 
 

 
U bent Twitter vast al eens tegengekomen op internet of u heeft erover gehoord op 
bijvoorbeeld televisie.  
 
Twitter is een sociaalnetwerksite die draait om de vraag: ‘Wat bent u aan het doen?’ 
Gebruikers, ook wel twitteraars genoemd, schrijven berichten over interessante en 
minder interessante onderwerpen. Zo worden er websites, tips en informatie 
uitgewisseld. Mensen leven met elkaar mee en delen bijvoorbeeld het nieuws.  
 
U houdt op een makkelijke manier contact met uw (klein)kinderen, vrienden en 
kennissen. U blijft op de hoogte van elkaars bezigheden. U hoeft niet iedereen op de 
hoogte te stellen door te bellen. Met één bericht zijn al uw volgers op de hoogte.  
 
Ook kunt u met Twitter op een simpele manier reageren op actualiteiten. 
Bijvoorbeeld tijdens een actualiteitenrubriek of entertainmentprogramma op televisie, 
een radioprogramma, website of krant. 
 
Het doel van Twitter is het verzamelen van een netwerk van volgers en mensen die 
u zelf volgt. Volgers lezen uw berichten (tweets) en u leest de tweets (spreek uit 
twiets) van degenen die u volgt. 
 
In dit cahier maakt u een account aan en leert u berichten plaatsen en 
beantwoorden. 
 
In dit cahier leert u: 
 
• een account aanmaken; 
• inloggen bij Twitter; 
• berichten plaatsen; 
• twitteraars zoeken; 
• antwoorden op berichten; 
• reageren op berichten met vermeldingen; 
• berichten verwijderen. 
 

 Let op! 
Het internet is constant in beweging en websites wijzigen regelmatig. Als gevolg 
hiervan kunnen de schermafbeeldingen in dit cahier iets afwijken van wat u op uw 
beeldscherm ziet. Voor de handelingen beschreven in dit cahier maakt dit meestal 
geen verschil. Zoek in dat geval altijd naar een vergelijkbare knop of optie. 
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Account aanmaken 
 
Om te kunnen twitteren (berichten plaatsen) heeft u een account nodig. U gaat eerst 
naar de website en daar maakt u een account: 
 

 Open Internet Explorer 1 
 

 Ga naar de webpagina www.twitter.com 2 
 
U ziet de beginpagina van 
Twitter. Om een eigen 
account aan te maken: 
 

 Klik op 

 

 

 HELP! Ik zie een Engelstalige webpagina 
Als u de Twitter-website in het Engels ziet, kunt u dit als volgt omzetten naar het 
Nederlands. Rechtsboven in het venster: 
 

 Klik op ,  
 

 Typ bij  
uw naam 

 

 Typ bij  uw 
e-mailadres 

 

 Typ bij 
 

een wachtwoord 
 

 Typ bij 

een gebruikersnaam 
 

 Klik het vinkje  weg 
bij  

 
 

 Klik op 

 

 
Met het verwijderen van het vinkje  bij  
zorgt u ervoor dat andere gebruikers van uw computer geen gebruik kunnen maken 
van uw Twitter-account.  
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 Tip 
Korte gebruikersnaam 
Om beschikbare tekens te besparen in berichten, is het handig om een korte 
gebruikersnaam kiezen. 
 

 Tip 
Wachtwoord 
Zorg ervoor dat u een veilig wachtwoord kiest welke u goed kunt onthouden. Hierbij 
kunt u denken aan een combinatie van (hoofd)letters en cijfers. 
 

 HELP! Gebruikersnaam bestaat al 
Als de door u gekozen gebruikersnaam al in gebruik is, ziet u de volgende melding

. U kiest een andere gebruikersnaam: 
 

 Typ bij  een andere gebruikersnaam 
 
Uw account is aangemaakt. 
U gaat uitloggen. 
Rechtsboven in het venster: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  

 
U heeft een account aangemaakt in Twitter. Er is een bevestigingsmail naar u 
verstuurd. Hierin staat een link om uw account te activeren. 
 

 Open het e-mailbericht van Twitter in uw e-mailprogramma 
 

 HELP! Geen e-mailbericht 
Het kan even duren totdat u een e-mailbericht van Twitter ontvangt. Heeft u na enige 
tijd nog niets ontvangen, kijkt u dan even in de map met ongewenste e-mail-
berichten. Mogelijk is de bevestigingsmail daar terechtgekomen. 
 

 Klik op 
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Er wordt een nieuw tabblad of venster geopend. Deze kunt u sluiten: 
 
Indien er een nieuw tabblad 
wordt geopend: 
 

 Klik op  
 
Als er een nieuw venster 
wordt geopend: 
 

 Klik op  
 

 Sluit de vensters van uw e-mailprogramma 3 
 
In de volgende paragraaf logt u in om met Twitter aan de slag te gaan. 
 
 
Inloggen 
 
Als u gebruik wilt maken van Twitter, moet u inloggen met uw account. Dat gaat als 
volgt via het nog geopende venster van Twitter: 
 
Rechtsboven in het venster: 
 

 Klik op  
 

 
 Typ bij 

uw gebruikersnaam 
 

 Typ bij  uw 
wachtwoord 

 
 Klik op 

 

 
Mogelijk ziet u de vraag of Internet Explorer het wachtwoord moet onthouden. In dit 
voorbeeld wordt gekozen het wachtwoord niet te laten opslaan. Als u de gegevens 
wel laat opslaan, kunnen andere gebruikers van de computer zonder dat u dat weet 
gebruikmaken van uw Twitter-account. 
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 Klik op 

 

 
U ziet het volgende venster: 
 
Vanaf hier plaatst u uw eerste 
bericht. 

 
 
Bericht plaatsen 
 
Het is heel eenvoudig om een bericht, ook wel tweet genoemd, te plaatsen. Dat gaat 
als volgt: 
 

 Klik in het vak 

 
 Typ een bericht, 
bijvoorbeeld: Dit is 
mijn eerste tweet! 

 

 Klik op  

 

 Tip 
140 tekens 

Een tweet mag niet langer zijn dan 140 tekens. U kunt niet op de knop  
klikken als het bericht te lang is. 
 
U ziet uw tweet bij uw 

: 
 

 



13 

©2014 Visual Steps™ - www.visualsteps.nl. Het Mini-cahier Twitter is een uitgave van Visual Steps. 

Wie gaat u volgen? 
 
Nu vraagt u zich vast af: En nu? Het is het leukst om iemand te volgen die voor u 
interessante berichten plaatst. Visual Steps heeft ook een account bij Twitter. Als 
voorbeeld voegt u Visual Steps toe: 
 
Rechtsboven in het venster, 
in het zoekvak: 
 

 Typ: visual steps 
 

 Klik op  

 

 Tip 
Zoekvak 
In dit voorbeeld zoekt u naar Visual Steps. Natuurlijk kunt u hier ook zoeken naar 
familieleden, vrienden, filmsterren, artiesten, tv-programma’s, sporters, enzovoorts. 
 
U ziet de zoekresultaten. 
Bovenaan ziet u berichten 
waarin het zoekwoord wordt 
getoond. Daaronder de 
Twitter-accounts: 
 
Let op: in uw venster ziet u 
andere zoekresultaten. 

 
Onderaan in het venster bij 

: 
 

 Klik op 
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 Klik op  
 
Let op: Visual Steps is te 
herkennen aan deze 

afbeelding . Let er ook 
op dat u klikt bij een 
Nederlands bericht, in plaats 
van bij een Engels bericht. 

 
U ziet de pagina van Visual 
Steps. U ziet een overzicht 
van de meest recente 
berichten. 
 
Om Visual Steps te volgen: 
 

 Klik op 

 
 
U bent nu een volger van 
Visual Steps. Dat ziet u aan 

deze knop : 

 

 Tip 
Tijdlijn 
Als Visual Steps een nieuwe tweet publiceert, wordt deze op uw startpagina 
opgenomen. Op uw startpagina ziet u dus niet alleen uw eigen tweets. U ziet ook de 
tweets van de personen die u volgt. Zo blijft u gemakkelijk op de hoogte van alles 
wat zij te melden hebben. 
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Antwoorden op berichten 
 
Er zijn verschillende manieren om op tweets van anderen te reageren.  
 
• via beantwoorden; 
• via vermeldingen; 
• via een privébericht. 
 
Allereerst gaat u een tweet terugsturen aan Visual Steps met de functie 

.  
 

 Plaats de aanwijzer op 
een tweet 

 
Er verschijnt een klein menu: 
 

 Klik op 
 

 

 
Er verschijnt een nieuw 
venster.  
staat al in het tekstvak. U typt 
een reactie: 
 

 Typ uw eigen reactie 
 

 Klik op  
 
 

 Let op! 
Een antwoord begint altijd met de gebruikersnaam, in dit voorbeeld @Visual_Steps. 
Als u de naam @Visual_Steps midden in de tekst zet, wordt het een vermelding. 
Daar leest u meer over in de volgende paragraaf. 
 
Het bericht wordt verzonden naar @Visual_Steps. U gaat weer even terug naar uw 
eigen Twitter-pagina: 
 
Linksboven in het venster: 
 

 Klik op 
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U ziet uw verzonden bericht 
in uw tweets: 
 
Uw volgers zien dit bericht 
ook op hun startpagina. 
 
 

 

 Let op! 
Een antwoord dat u op deze manier verstuurt, is niet alleen zichtbaar voor Visual 
Steps. Het staat op uw pagina en de personen die u volgen op Twitter krijgen het 
antwoord ook te zien op hun pagina.  
 

 Tip 
Privébericht 
Als u een bericht wilt sturen dat alleen voor Visual Steps bestemd is, kunt u beter 

een privébericht sturen. Hiervoor gebruikt u de knop . 
 
Wanneer u op deze manier reageert op een tweet, zal er waarschijnlijk vrij snel een 
reactie komen. Omdat dit een oefenbericht is aan Visual Steps, zult u geen reactie 
ontvangen.  
 
 
Reageren op tweets met een vermelding 
 
Een andere manier om op de tweets te reageren, is door andere gebruikers in uw 
tweet te vermelden met hun Twitter-gebruikersnaam (voorafgegaan door het teken 
@). Dit wordt een vermelding genoemd. U kunt Twitter-gebruikers vermelden in een 
antwoord op een tweet, maar u kunt ook zelf een nieuwe tweet maken: 
 

 Typ een tweet met 
daarin: 
@Visual_Steps 

 

 Klik op  
 
Let op: uw bericht mag in dit 
geval niet beginnen met 
@Visual_Steps. 
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Het bericht wordt verzonden en in uw tweets opgenomen. Al uw volgers zien het 
bericht dus ook. Als de persoon die u met een vermelding in uw tweet hebt 
vernoemd u niet volgt, kan hij de tweet terugvinden door te klikken op de knop 

 en vervolgens te klikken op de knop . 
 

 Tip 
Bericht doorsturen 
Als u een leuke tweet heeft gevonden, wilt u misschien dat al uw volgers dat bericht 
ook kunnen lezen. Dan retweet u het bericht. Hierbij stuurt u het bericht door alsof 
het uw eigen tweet is. Uw volgers zien het dan in hun tijdlijn verschijnen. Klik in dat 

geval bij het bericht op  en vervolgens op . 
 
U heeft op verschillende manieren berichten verstuurd. Het verwijderen van berichten 
leert u in de volgende paragraaf. 
 
Bericht verwijderen 
 
Omdat veel mensen dit cahier doorwerken, zal Visual Steps veel reacties krijgen. 
U gaat uw oefenbericht daarom verwijderen. Dat gaat als volgt: 
 

 Open uw eigen Twitterpagina 4 
 

 Plaats de aanwijzer op 
uw bericht 

 
 Klik op 

 

 
Er wordt gevraagd of u het 
bericht echt wilt verwijderen: 
 

 Klik op 

 
 
Het bericht is verwijderd en zal ook worden verwijderd bij @Visual_Steps.  
 

 Verwijder ook uw tweets met vermeldingen 5 
 

 Sluit alle vensters 3 
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U heeft nu enkele basishandelingen van Twitter onder de knie. Naast Twitter is 
Facebook ook een populaire sociale media website. Als u hierover meer wilt weten, 
is onderstaande titel geschikt voor u. 
 

 

Alles over Facebook 
 
Meer informatie over dit boek vindt u op de webpagina 
www.visualsteps.nl/facebook 

 
Een greep uit de onderwerpen: 
 
• profiel aanmaken en bewerken; 
• account- en privacyinstellingen aanpassen; 
• contact maken met vrienden; 
• foto’s, video’s en hyperlinks plaatsen; 
• apps zoeken en gebruiken; 
• Facebook zakelijk gebruiken. 
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Achtergrondinformatie 
 

 
Woordenlijst  
  
Help Als u op de knop  klikt en vervolgens op de knop , opent 

u de helpfunctie van Twitter. 
 
Ik 

Als u op  klikt, verschijnt uw profiel met tweets die u heeft 
verstuurd. Deze pagina is voor iedereen zichtbaar. 

  
Startpagina Als u klikt op , verschijnt een overzicht van de 

berichten (tweets) van de twitteraars die u volgt en uw eigen 
tweets. Deze pagina is alleen voor uzelf zichtbaar wanneer u 
bent ingelogd. 

  
Tweet Een twitterbericht. 
  
Twitteren Berichten plaatsen via de sociaalnetwerksite Twitter. 
  
Vermeldingen Door te klikken op de knop  en vervolgens op 

, vindt u een overzicht van alle antwoorden die u 
heeft ontvangen via een beantwoorde tweet. Daarnaast ziet u 
inalle berichten waarin uw gebruikersnaam wordt genoemd. Dit 
heet een vermelding. 

 
Bron: Twitter 
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Tips 
 

 Tip 
Account verwijderen 
Indien gewenst, kunt u uw account verwijderen. Als uw account is verwijderd, kunt u 
geen nieuw account meer aanmaken met hetzelfde e-mailadres. 
 

 Klik op  
 

 Klik op 

 

 
 Sleep, indien nodig, 

het schuifblok omlaag 
 

 Klik op 

 

 
Let op: uw accountnaam 
blijft nog maanden 
geblokkeerd en u kunt het 
door u gebruikte 
e-mailadres zeker een paar 
maanden niet gebruiken voor 
het aanmaken van een nieuw 
account in Twitter.  
 
Als u het zeker weet: 
 

 Klik op 

 

 
U ziet het volgende venster: 
 

 Typ bij  
uw wachtwoord 

 
 Klik op 

 

 
 
Uw account is verwijderd. 
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Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? 
 
In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 
 

Internet Explorer openen 
In Windows 7 en Vista: 

 

 Klik op  
  
  Klik op 

  
 

 Klik op  
  

In Windows 8.1 op het startscherm 
vanaf het bureaublad 

 

 Klik in de taakbalk op  
 

2 Naar een webpagina gaan 
  Klik in de adresbalk 
  
  Typ het webadres 
  
 

 Druk op  
 

3 Venster sluiten 
 

 Klik op  
 

4 
 

Eigen Twitterpagina openen 
 

 Klik op  
 

5 Berichten verwijderen 
  Plaats de aanwijzer op het 

bericht 
  
 

 Klik op  
  
 

 Klik op  
 
 






