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Aan de slag met sociale media

Verklarende woordenlijst

Les 1

account een overzicht van je persoonlijke gegevens waarmee je toegang 
krijgt tot de sociale media-site

app(licatie) een speciaal programma voor op je smartphone of tablet

connecties mensen met wie je op LinkedIn verbonden bent. Alle sociale 
media-sites hebben hier een eigen term voor

Facebook sociale media-site waar je van alles met elkaar kunt delen

Flickr sociale media-site waar je foto’s kunt delen

Google Plus sociale media-site van Google

Instagram sociale media-app waarmee je foto’s kunt maken en delen

internet het netwerk waarmee computers en apparaten over de hele 
wereld met elkaar verbonden zijn

LinkedIn sociale media-site voor alles dat met werk te maken heeft

melding een kort bericht over een gebeurtenis

netwerk dingen of mensen die met elkaar verbonden zijn noemen we een 
netwerk

Pinterest sociale media-site waarmee je foto’s kunt bewaren

Twitter sociale media-site waarmee je korte berichten kunt sturen

volgers mensen die hebben aangegeven dat ze jouw berichten willen 
zien

web 2.0 websites waar je niet alleen informatie kunt vinden, maar ook 
zelf kunt toevoegen

websites pagina’s op het internet die je kunt bezoeken

Wikipedia sociale media-site waar je informatie over bijna alles kunt vinden, 
een online encyclopedie

YouTube sociale media-site waar je filmpjes kunt bekijken en toevoegen
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Les 2

chatten korte en snelle tekstberichtjes naar elkaar sturen

Facebookpagina de pagina van een organisatie of bedrijf op Facebook

Facebookprofiel 
aanmaken

een eigen pagina op Facebook aanmaken door je te registreren 
met je persoonlijke gegevens

hoofdscherm de startpagina van Facebook als je inlogt

icoon een klein tekeningetje dat iets betekent

instellingen keuzes die je kunt maken om jouw Facebookprofiel te bepalen

leesteken een teken dat je gebruikt om een zin structuur te geven, zoals 
een punt, een komma of een vraagteken

liken bij een bericht of pagina op Facebook op Leuk klikken

omslagfoto een grote foto bovenaan je Facebookprofiel, waar je niet zelf op 
hoeft te staan

profiel jouw eigen pagina op Facebook die anderen kunnen zien 

profielfoto een foto van jezelf op je Facebookprofiel

profielpagina jouw eigen pagina op Facebook die anderen kunnen zien

registreren een Facebookprofiel aanmaken door een aantal persoonlijke 
gegevens in te vullen

scrollen naar beneden gaan op een website met het scrolwieltje op de 
muis of de balk rechts in beeld

smartphone een telefoon waar je ook internet en apps op kunt gebruiken

sociale media-site een website waarop mensen met elkaar in contact komen

statusupdate een kort berichtje waarin je vertelt wat je doet of hoe het met je 
gaat

suggestie een tip of voorstel

tablet een kleine computer met alleen een touch-screen waarop je 
apps gebruikt, zoals een iPad

tekstvak een vakje waar je tekst in kunt typen

uploaden een bestand zoals een foto of filmpje op internet zetten

voltooien afronden of afmaken

webbrowser het programma op je computer, tablet of smartphone waarmee 
je webpagina’s op internet bekijkt
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Les 3

Facebookgroep een groep met mensen waar je contact mee kunt houden op 
Facebook

instellingenmenu het menu waarin je verschillende dingen voor jouw 
Facebookprofiel kunt bepalen

algemene 
accountinstellingen

het menu waar je je persoonlijke gegevens kunt aanpassen

privacyinstellingen instellingen die met bescherming van je persoonlijke gegevens 
te maken hebben

openbare groep een Facebookgroep die iedereen kan zien en waar iedereen lid 
van kan worden

besloten groep een Facebookgroep die iedereen kan zien, maar waar je eerst lid 
van moet worden

geheime groep een Facebookgroep die alleen leden kunnen zien

URL het adres van een website

persoonlijk bericht een bericht dat je direct naar iemand verstuurd dat alleen die 
persoon kan zien

taggen aanwijzen dat een van je vrienden voorkomt in een bericht of op 
een foto staat

mobiele 
webbrowser

het programma waarmee je websites bezoekt op je smartphone 
of tablet

besturingssysteem het programma dat de computer, smartphone of tablet bestuurt 

iPhone smartphone van het merk Apple

iPad tablet van het merk Apple

Apple App Store de online winkel van Apple waar je apps kunt downloaden

Android het besturingssysteem van het merk Google. Dit zit op de 
meeste smarthpones en tablets die niet van het merk Apple zijn

Google Play Store de online winkel van Google waar je apps kunt downloaden

Windows het besturingssyteem van het merk Microsoft. Dit zit op de 
meeste computers die niet van Apple zijn en sommige 
smartphones en tablets.

Windows Phone 
Store

de online winkel van Windows waar je apps kunt downloaden
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Les 4

privacy de mogelijkheid dat niet iedereen alles van je weet of ziet

professioneel dingen die te maken hebben met je beroep of werk

solliciteren proberen om een bepaalde baan te krijgen, bijvoorbeeld door 
een brief te schrijven

Google website waar je bijna alles op het internet kunt vinden (www.
google.nl)

privacyinstellingen instellingen waarmee je kunt bepalen wat er van jou zichtbaar is 
voor verschillende personen op Facebook

toekomstige 
berichten

berichten die je later verstuurt op Facebook

vriendschaps-
verzoek

als je iemand wilt toevoegen als vriend op Facebook, stuur je 
hem of haar een vriendschapsverzoek

zoekmachine een website waarmee je op het internet naar informatie of 
andere websites zoekt. De bekenste zoekmachine is Google.

tijdlijn je persoonlijke Facebookprofiel

tijdlijncontrole hier kun je bepalen of berichten en foto’s die anderen plaatsen 
en waarin jij bent getagd, op je tijdlijn mogen komen

infoscherm het scherm waar je persoonlijke informatie zoals je naam en je 
geboortedatum staat

werkgever het bedrijf of de persoon waarvoor je werkt


