
Lesgeven is alles geven 

Lesgeven is een uitdagend beroep en vraagt om deskundige, veelzijdige en ambitieuze mensen. Er 
komt veel meer bij kijken dan alleen leerstof geven.  Daarom is het dan ook belangrijk om dit te 
tonen én de juiste mensen aan te trekken.  
Want lesgeven is de mooiste job ter wereld, toch?  

In dit document leggen we kort uit met welke tools jij kan tonen dat je trots bent om leraar te zijn en 
hoe je deze tools toepast.  

Waarom zou je dit gebruiken? Lesgeven is elke dag het beste van jezelf geven, om zo het beste uit je 
leerlingen te halen. Het is kansen geven en blijven geven. Lesgeven is samen een nieuwe generatie 
vormgeven.  
Kortom, dat ‘lesgeven alles geven is’ is een boodschap om volop met de wereld te delen.  

INSTAGRAM FILTER:  

Wat is een Instagram Filter?  

Een Instagram filter is een tool waarmee je foto's kan bewerken die je uploadt in Instagram. 

Hoe ziet deze filter er uit?  

Dit is een voorbeeld hoe jouw Instagram story er kan uitzien met de nieuwe sticker van Onderwijs 
Vlaanderen. 

   

 

Hoe gebruik je een filter op je story? 

OPTIE 1 

1. Klik linksboven op jouw profielfoto ‘je verhaal’ of swipe naar links wanneer je op je feed 
staat, om zo een story te maken. 

2. Klik onderaan op de grijze balk.  

 
3. Klik op ‘effectengallerij bekijken’. 

 



4. Klik rechtsboven op het vergrootglas. 
5. Typ ‘Lesgeven is’. 
6. Nu komen er 1 of meerdere stories te voorschijn. Klik op 1 van de voorbeelden.  
7. Druk vervolgens op uitproberen.  
8. Je Instagram story wordt geopend en je kan de filter meteen gebruiken. 

 
9. Zet je camera op selfiestand. 
10. Hou je opnameknop ingedrukt zodat de filter en opname van start gaat. 
11. Ontdek wat lesgeven voor jou is.  

 
12. Nu kun je de opnameknop loslaten. 
13. Ben je tevreden?  
14. Klik dan op ‘delen via’.  
15. Zorg dat ‘je verhaal’ is aangevinkt 
16. Druk op delen. 

 

 

 

 

OPTIE 2 

1. Ga naar het Instagram-account van Onderwijs Vlaanderen (@Onderwijs_Vlaanderen) 



2. Klik op het glinster-icoon  

 
3. Nu zie je een voorbeeld of meerdere voorbeelden verschijnen van leraren die de filter al 

hebben toegepast.  
4. Open een video, door er op te klikken  
5. Je Instagram story wordt geopend en je kan de filter meteen gebruiken. 

  
6. Zet je camera op selfiestand. 
7. Hou je opnameknop ingedrukt zodat de filter en opname van start gaat. 
8. Ontdek wat lesgeven voor jou is.  

  
9. Nu kun je de opnameknop loslaten. 
10. Ben je tevreden?  
11. Klik dan op ‘delen via’.  
12. Vervolgens zorg je dat ‘je verhaal’ is aangevinkt 
13. Druk op delen. 

TIP:  

Als je een story van iemand ziet met de filter van “Lesgeven is”, dan staat de naam van de filter 
(Lesgeven is) en ontwerper (Onderwijs_Vlaanderen) linksboven in de hoek, onder de naam van het 
betreffende Instagram account, weergegeven. Door hierop te klikken kan je kiezen om de filter 
meteen te gebruiken of om de filter op te slaan in je effectengalerij, zodat je hem later makkelijk 
terug kan vinden.  

 



FACEBOOK FILTER:  

Hoe kan je een filter gebruiken op je story? 

OPTIE 1 

1. Open volgende link : https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/1797902363749151/ 
2. Door op de link te klikken zal je merken dat je meteen wordt doorverwezen naar Facebook 

en de filter meteen klaar staat. 
3. Zet je camera op selfiestand. 
4. Hou je opnameknop ingedrukt zodat de filter en opname van start gaan. 
5. Ontdek wat lesgeven voor jou is.  

 
6. Nu kun je de opnameknop loslaten. 
7. Ben je tevreden?  
8. Klik dan op ‘delen via’.  
9. Zorg dat ‘je verhaal’ is aangevinkt 
10. Druk op delen. 

 

INSTAGRAM STICKER 
Wat zijn Instagram Stickers?  
In dit geval zijn de stickers bewegende icoontjes, die je over je Instagram Story kan 'plakken'. Toon 
dat jij alles geeft als leraar.  

Hoe zien deze stickers er uit?  

 



    
Hoe kan je een sticker toevoegen op je story? 

1. Klik linksboven op jouw profielfoto ‘je verhaal’ of swipe naar links wanneer je op je feed 
staat, om zo een story te maken. 

2. Neem een foto/video of kies er eentje uit je galerij.  
3. Klik op het  sticker-icoontje. 

 
4. Typ ‘@onderwijsvlaanderen’ in de zoekbalk. 

 
5. Klik op de gewenste sticker(s). 

a. Stickers ‘Lesgeven is allesgeven’ 

  



b. Stickers ‘lesgeven is...’ 
Wanneer je deze sticker gebruikt kan je zelf aanvullen wat lesgeven voor jou is. 

  
6. Deze sticker staat nu op je foto/video en het formaat of de plaats van de sticker kan je 

veranderen door ze te slepen of in en uit te zoomen.  
7. Ben je tevreden?  
8. Klik dan op de pijl delen via ‘je verhaal’.  
9. Zorg ervoor dat ‘je verhaal’ is aangevinkt. 
10. Druk op delen. 

  



EXTRA INTERACTIE MET JE VOLGERS? GEBRUIK DE VRAGENSTICKER. 

Als je interactie wil met je volgers kan je de vragensticker gebruiken?  
Stel je vraag (en deel je antwoorden). Hoe doe je dit?  

1. Neem een foto/video op je verhaal of kies er eentje uit je galerij.  
2. Klik op het sticker-icoontje. 

 
3. Klik op ‘vragen’  

 
4. Typ je vraag  

 
5. Pas je Instagram story aan hoe jij dit wil, bijvoorbeeld door tekst toe te voegen; 

 
6. Ben je tevreden?  
7. Klik dan op de pijl delen via ‘je verhaal’.  
8. Vervolgens zorg je dat ‘je verhaal’ is aangevinkt. 
9. Druk op delen. 
10. Nadien zal je een melding krijgen met de antwoorden van je volgers 

 



FACEBOOK STICKER 

Hoe voeg je een sticker toevoegen op je story? 

1. Klik linksboven op jouw profielfoto ‘je verhaal’ wanneer je op je feed staat, om zo een story 
te maken. 

2. Neem een foto/video of kies er eentje uit je galerij.  

1. Klik op het  sticker-icoontje.   

3. Selecteer GIF’s  
4. Typ ‘Lesgeven is alles’ in de zoekbalk. 
5. Klik op de gewenste sticker(s). 

Stickers ‘Lesgeven is allesgeven’ 
6. Deze sticker staat nu op je foto/video en het formaat of de plaats van de sticker kan je 

veranderen door ze te slepen of in en uit te zoomen.  
7. Ben je tevreden?  
8. Klik dan op de pijl delen via ‘je verhaal’.  
9. Zorg ervoor dat ‘je verhaal’ is aangevinkt. 
10. Druk op delen. 

 

 
 

 


