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AppTalk

Uitproberen?
Instagram is gratis te downloaden via iTunes 
en Google Play. Met de app Instacollage 
(http://www.gratisapps.nl/instacollage-pro-
foto-iphone-ipad) kun je ook een fotocollage 
maken van de opbrengst in Instagram. En 
met web.stagram (http://web.stagram.com) 
kun je de verzameling foto’s ook bekijken op 
een computer.
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Instagram
In deze AppTalk bespreken we 
 ‘Instagram’: een populaire app waar-
mee je snel mooie foto’s kunt maken 
met je telefoon, die je eenvoudig kunt 
delen met de rest van de wereld. 

Wereldwijd zijn er zo’n 100 miljoen ac-
tieve gebruikers van ‘Instagram’ per 
maand. Hoewel deze app niet specifi ek 
is ontwikkeld voor leersituaties, kun je 
hem er wel goed voor gebruiken.

Hoe werkt het?
Instagram is heel eenvoudig in het ge-
bruik. Via de app maak je een foto en aan 
die foto kun je een korte notitie toevoe-
gen. Vervolgens deel je de foto met je 
netwerk op Instagram en/of met je net-
werk op Flickr, Facebook, Tumblr en 
Twitter. Zo ontstaat er een database van 
miljoenen foto’s, waarbij je door middel 
van een hashtag (#), net zoals bij Twit-
ter, de foto’s rondom een thema kunt 
clusteren. 

Leren rondom beelden
En dan nu de stap naar leren en 
ontwikkelen. De kracht van Instagram 
zit in het gebruik van beelden. Door 
beelden onthoud je vaak makkelijker 
iets en breng je meer informatie in korte 
tijd over. Juist de combinatie van 
woorden en beelden is krachtig. 
Instagram biedt de mogelijkheid om 

deelnemers zelf beelden te laten maken. 
Beelden van wat hen opvalt, aanspreekt, 
nieuwsgierig maakt. Beelden die 
iemands impliciete kennis laten zien: 
overtuigingen, aannames, waarden en 
normen. Deze beelden zijn vervolgens 
een goede opstap voor een onderlinge 
dialoog.

Denk eens aan de volgende toepassing. 
Je start binnenkort een nieuw leertraject 
en je laat medewerkers alvast online met 
elkaar kennismaken. Vraag de 
medewerkers om een week lang elke dag 
een foto te maken van iets wat iets over 
henzelf zegt: de werkplek, een hobby, 
een situatie. De eerste keer dat deze 
medewerkers elkaar fysiek ontmoeten 
zal de start anders zijn. Na zo’n online 
kennismaking heeft men het gevoel 
elkaar al een beetje te kennen. Bovendien 
deel je zo andere dingen over jezelf dan 
wanneer je erover vertelt.

Een andere toepassingsmogelijkheid is 
het uitwisselen van beelden over een 
niet gemakkelijk te pakken concept. Doe 
medewerkers de uitnodiging om in hun 
werk een paar dagen als fotograaf te kij-
ken naar het thema ‘krachtige leercul-
tuur’: wat zijn dan illustraties die zij 
zien, die te vangen zijn in een foto? Met 
elkaar leg je een waardevolle collectie 
beelden over ‘krachtige leercultuur’ aan: 
een voedingsbodem voor het gesprek 
over een onderwerp dat niet zo gemak-
kelijk te duiden is in woorden. Boven-
dien is men op deze manier een week 
lang intensief met het onderwerp be-
zig. 

Succesfactoren
Instagram komt goed tot zijn recht als 
onderdeel van een leertraject. Krachtig 
is dat medewerkers er in eigen tempo en 
plaatsonafh ankelijk mee kunnen 

werken, en dat het delen van beelden 
een continu proces wordt. Je kunt zelfs 
wat meer de diepte in, door deelnemers 
te vragen op elkaars foto’s te reageren. 
Op die manier geef je meer betekenis 
aan de beelden die worden gemaakt en 
gedeeld, waardoor er al een online 
dialoog begint. 

Voordeel is dat je Instagram relatief snel 
onder de knie krijgt. Realiseer je wel dat 
het uiteindelijk een publieke tool is. 
Hierdoor kunnen deelnemers enige 
terughoudendheid voelen bij het delen 
van bepaalde foto’s. Wanneer je 
deelnemers in de groep hebt die al 
intensief gebruikmaken van Instagram, 
kan het gebeuren dat zij wat aarzelend 
zijn, omdat deze foto’s dan ook door 
hun volgers gezien worden. Een 
oplossing hiervoor kan zijn om een 
nieuw account aan te maken, speciaal 
voor de opdracht. •
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