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Aan de slag met sociale media

LES 4: Privacy en veiligheid op sociale media

Op dit lesblad staan vragen en de belangrijkste schermen uit de les. Maak de vragen 
tijdens of na de les. Als je het antwoord op een vraag niet weet, is dat helemaal niet erg. 
Je maakt de vragen om te oefenen. Je kunt elk onderdeel in de les terugkijken om je te 
helpen de vraag te beantwoorden. Of vraag hulp aan iemand anders. 

In deze les:
•	 leer	je	veilig	gebruikmaken	van	sociale	media
•	 leer	je	over	het	verschil	tussen	werk	en	privé	op	sociale	media
•	 krijg	je	handige	tips	om	veilig	gebruik	te	maken	van	sociale	media
•	 maak	je	kennis	met	verschillende	privacyinstellingen	op	Facebook

THEMA 1 | Wat plaats je op internet?
Waar of niet waar? Omcirkel het juiste antwoord.

1.   Als je een bericht of een foto op sociale media plaatst, staat het automatisch op 
internet.

 waar / niet waar

2.  Berichten of foto’s die op internet staan, haal je er makkelijk weer af

 waar / niet waar

3. Je bepaalt zelf wat je op sociale media plaatst en wie het kan zien.

 waar / niet waar

THEMA 2 | Het verschil tussen werk en privé
Er	is	een	verschil	tussen	werk	en	privé.	Op	sociale	media	kun	je	contact	houden	met	
vrienden en familie, maar ook met collega’s. Vraag aan een andere deelnemer hoe 
diegene hierover denkt. Gebruik hiervoor de volgende vragen.
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1.  Zou diegene contact met collega’s willen via sociale media? Waarom wel of niet?

2.   Kan diegene iets bedenken (een bericht of foto) die hij wel met vrienden en familie zou 
willen delen via sociale media, maar niet met collega’s? Praat hierover met elkaar.

THEMA 3 | Werkgevers kijken vaak op internet
Als een toekomstige werkgever je opzoekt op internet, kan diegene ook je profiel op 
sociale media-sites tegenkomen. Ga samen met een andere deelnemer naar zoekmachine 
Google (www.google.nl). Doe alsof je een toekomstig werkgever bent en zoek de ander op. 

1.  Wat kun je over die persoon vinden?

2.   Kun je een profiel op een sociale media-site van deze persoon vinden? Hoeveel kun je 
zien van het profiel?

3.   Zou het erg zijn als een toekomstige werkgever dit zou zien? Waarom wel of niet? Praat 
hierover met elkaar.
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THEMA 4 | Foto’s van jezelf en anderen
Je kunt zelf bepalen of je een foto van jezelf op sociale media wilt zetten. Maar bij een foto 
van iemand anders is dat moeilijker. Misschien wil diegene liever niet dat die foto op 
internet komt. Dat kun je dan het beste aan die persoon vragen.

Praat	met	een	andere	deelnemer	over	wat	voor	foto’s	diegene	wel	of	niet	op	Facebook	zou	
willen hebben.

1.		 	Bij	wat	voor	soort	foto	zou	diegene	het	goed	vinden	dat	iemand	hem	op	Facebook	zet?

2.			Bij	wat	voor	soort	foto	zou	diegene	het	niet	fijn	vinden	dat	iemand	hem	op	Facebook	
zet?

Als je de volgende tips onthoudt, kun je zonder problemen actief zijn op sociale media als 
Facebook.
•	 Bedenk	goed	wat	je	wel	en	niet	op	sociale	media	wilt	plaatsen.
•	 	Als	je	iets	plaatst,	bedenk	dan	wie	het	allemaal	kan	zien	en	of	dat	erg	is.	En	of	jij	dat	wel	

of niet prettig vindt.
•	 Als	je	solliciteert	op	een	baan,	is	de	kans	groot	dat	de	werkgever	je	online	opzoekt.
•	 	Jij	bepaalt	zelf	wat	er	over	jou	te	vinden	is	op	sociale	media.	Jij	bent	de	baas	over	jouw	

profiel!

THEMA 5 | Privacyinstellingen op Facebook
Dit	zijn	de	privacyinstellingen	op	Facebook.	Ze	zijn	opgedeeld	in	drie	belangrijke	kopjes.	
•	 Wie	kan	mijn	inhoud	zien?
•	 Wie	kan	contact	met	me	opnemen?
•	 Wie	kan	me	opzoeken?

Ga zelf nog eens rustig langs de vragen. Je kunt dit deel van de video ook nog eens 
terugkijken om alle stappen te volgen. Vraag aan het eind van de les aan een andere 
deelnemer welke instellingen diegene heeft gekozen en waarom.
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CoLofon
Dit lesblad hoort bij de digitale lesmodule Aan de slag met sociale media. Aan de slag met sociale media is 
een uitgave van Stichting Lezen & Schrijven. Het is onderdeel van het ondersteuningsprogramma Taal 
voor het Leven en de aanpak EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Aan de slag met sociale media is 
beschikbaar via de website www.taalvoorhetleven.nl en www.evaenik.nl.

Fijn	dat	u	het	lesblad	bij	Aan de slag met sociale media wilt gebruiken. De module is zo veel mogelijk 
afgestemd op de behoefte van de deelnemer en zo ontwikkeld dat vrijwilligers er goed mee kunnen 
werken.

Indien u (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of kopiëren, werken we hier graag aan mee. 
Wij vragen u dit vooraf met ons af te stemmen. Mocht u suggesties hebben voor het lesmateriaal dan 
horen wij dat graag.

Stichting Lezen & Schrijven
Parkstaat 105 
2514 JH Den Haag
info@lezenenschrijven.nl
070 302 26 60

Deze uitgave werd gefinancierd door de Rijksoverheid.
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