
 

Checklist Instagram Live 
Voordat je live gaat 

● Log alvast eens in, dit doe je door een tweede account toe te voegen. 
● Deel in ochtend van de dag van jouw Live sessie alvast een Instagram Story. Foto van 

jezelf, aftelmeter en/of vragensticker erbij.  
● Bekijk alvast waar je gaat zitten of staan, denk hierbij aan het volgende: 

○ Omgeving - wat is er op de achtergrond te zien? 
○ Licht - niet te donker in je kamer 
○ Geluid - microfoon van je telefoon is prima, niet te veel omgevingsgeluid 
○ Gebruik een statief, of zet je telefoon stabiel neer 
○ Zorg voor stabiele Wifi 
○ Zorg voor bekabeling, zodat de telefoon niet zonder batterij komt te zitten 
○ Kijk in je camera! 
○ Zet je telefoon op stil (en trillingen uit)  
○ Beter geen filters gebruiken 

Jouw Instagram Live sessie 
● Switch naar het account waarmee je live gaat en ga live op het afgesproken tijdstip: 

○ Swipe vanuit je timeline het beeld naar links om je camera te openen 
○ Swipe eenmaal naar links om live te gaan 
○ Klik op live-video.  
○ Twee ambassadeurs? De ene ambassadeur nodigt dan de andere ambassadeur 

uit in het gesprek. Doe dit door op het icoontje rechtsonder te klikken 
(dubbele smiley).  

● Zorg voor een structuur van je live sessie: intro - midden - afsluiting 

Na jouw Iive sessie 
● Op het moment dat je je livesessie afsluit:  

○ Druk op de knop ‘Delen via IGTV’  
○ Geef de nieuwe IGTV-video een titel. Houd hierbij het volgende format aan: 

Q&A [naam opleiding] [datum] 
○ Zorg dat ‘voorbeeld plaatsen’ aangevinkt staat. 

● Maak daarna (dus apart van de livestream) nog een ‘bedankt voor het kijken’-story 
waarin je verwijst naar het account van de opleiding. Hier kunnen ze natuurlijk altijd 
nog terecht indien ze met vragen zitten.  

● Log uit van het Instagram account. 
 
 
 
Veel plezier en succes met jouw Instagram Live sessie! Omdat je jouw persoonlijke verhaal 
vertelt, bestaan er geen foute antwoorden. Dus het kan alleen maar goed gaan :)  
 

 


