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Facebook, sociaal zijn op het internet

Leren werken met Facebook

Facebook is een van de populairste sociale media. Je  kan er een profiel aanmaken met foto en interesses en zo oude 
vrienden of familie opzoeken en toevoegen aan je vriendenlijst.

Registeren

Op de website http://www.facebook.be kan je een account aanmaken.
Hiervoor moet je je naam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres invullen en 
dan op registeren klikken. 
Bij het aanmaken van je account stuurt Facebook naar al je contactpersonen 
een bericht om te melden dat je een account aangemaakt hebt. Zo zijn die 
snel op de hoogte en kan je onmiddellijk beginnen met het opbouwen van je 
vriendennetwerk.

Startscherm

Eens je ingelogd bent zie je onderstaand startscherm. Deze persoon heeft wel al enkele ‘posts’ gedaan en heeft een foto 
ingesteld als profielfoto.

Typ wat je 
wilt delen

Bevestig om te 
publiceren
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Hier zie je de verzameling van updates van jou en je vrienden. Dit kan gaan van updates over profielfoto’s tot nieuwe 
vrienden die je maakt tot het delen van foto’s en filmpjes.
Zelf kun je zaken delen door in de witte balk bovenaan te klikken, iets te typen en op ‘Delen’ te klikken.
Je berichten kan je bekijken door links onder het nieuwsoverzicht op ‘Berichten’ te klikken. Hier kan je zien wie je een 
bericht heeft gestuurd en kan je ook antwoorden.
Je profiel kan je bekijken door in de rechterbovenhoek op ‘Profiel’ te klikken. Je profiel bewerken doe je in de linkerkolom.

Profiel

Als je profiel geopend is krijg je een ander scherm.

Profiel
bewerken

Het ‘Prikbord’ is de plaats waar je zaken kan opzetten en waar anderen ook iets kunnen posten over jou. Daar komt ook 
op als je bijvoorbeeld een nieuwe foto hebt, of vrienden geworden bent met iemand. Ook commentaar geven op posts of 
foto’s van anderen is mogelijk.
Wat je over jezelf vrijgeeft kan je aangeven in het tweede tabblad ‘Info’. Het derde tabblad bevat alle foto’s die je op je 
Facebook-account hebt gezet. 
Via de zoekbalk bovenaan kan je op zoek gaan naar vrienden. Je hoeft gewoon de naam in te typen en Facebook zal de 
persoon voor jou opzoeken. Je kan deze persoon dan toevoegen aan je vriendengroep door te klikken op ‘Vriendschaps-
verzoek sturen’.
Naast ‘vrienden toevoegen’ kan je ook fan worden van producten of bedrijven. Je kan op zoek gaan naar producten of 
bedrijven op zoek gaan via de zoekbalk. Als je klikt op ‘Vind ik leuk’ zal deze pagina verschijnen in de informatie over je 
profiel. Zo kan je bijvoorbeeld je vrienden laten weten welke films je graag ziet of waarin je geïnteresseerd bent.
Als je vriendschapsverzoeken ontvangen hebt zal naast het Facebook-logo linksboven een rood 
bolletje verschijnen met het aantal verzoeken dat je hebt ontvangen. Je kan ze bekijken door 
hierop te klikken. Hou er wel rekening mee dat je beter niet alles deelt op internet.
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Facebook beveiligen

Met behulp van deze handleiding kan je je Facebook-account beveiligen.
Stap 1.  
Ga rechtsboven naar ‘Account’ en selecteer ‘Privacyinstellingen’

Stap 2. 
Selecteer ‘Alleen vrienden ‘en klik op ‘Deze instelling toepassen’
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Stap 3. 

Bovenaan zie je: ‘Contact maken op Facebook’. Klik hierop. Pas de instellingen aan zoals de afbeelding naast deze 
tekst. Wil je niet gevonden of gecontacteerd worden, dan kan je ook deze instelling aanpassen. 


