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1 Inhoudelijk	  verslag	  
1.1	   Doelstellingen	  

Om	   jongeren	   optimaal	   voor	   te	   bereiden	   op	   hun	   rol	   in	   de	   snel	   evoluerende	  
informatiemaatschappij,	   dient	   het	   onderwijs	   zich	   hierop	   af	   te	   stemmen.	  
Lerarenopleiders	  zijn	  echter	  onvoldoende	  vertrouwd	  met	   innovatieve	   ICT-‐tools,	  
zoals	   de	   populaire	   sociale	   netwerksites.	   Facebook	   bijvoorbeeld	   is	   sterk	  
ingeburgerd	   in	   de	   vrijetijdsbesteding,	   maar	   leraren	   en	   lerarenopleiders	   weten	  
niet	  hoe	  zij	  Facebook	  kunnen	  integreren	  in	  hun	  didactisch	  handelen.	  Zo	  bracht	  de	  
pers	  in	  2009	  een	  controverse	  over	  het	  ontslag	  van	  een	  leerkracht,	  die	  online	  met	  
leerlingen	  bevriend	  was.	  Sociale	  netwerken	  bieden	  heel	  wat	  mogelijkheden	  bij	  de	  
ondersteuning	   van	   onderwijs.	   Facebook	   kan	   aangepast	   worden,	   zodat	  
lerarenopleiders	   en	   studenten	   samen	   rond	   educatieve	   onderwerpen	   kunnen	  
samenwerken.	  Facebook	  is	  bovendien	  een	  handige	  tool	  voor	  lerarenopleiders	  om	  
internationale	  projecten	  op	  te	  zetten	  en	  netwerken	  uit	  te	  bouwen.	  Het	  educatief	  
gebruik	   van	   Facebook	   kan	   ook	   ingezet	   worden	   in	   de	   realisatie	   van	   de	   tien	  
functionele	   gehelen,	   zoals	   bv.	   de	   leraar	   als	   begeleider	   van	   leer-‐	   en	  
ontwikkelingsprocessen	   en	   de	   leraar	   als	   onderzoeker.	   Wetenschappelijk	  
onderzoek	  rond	  dit	  thema	  staat	  nog	  in	  zijn	  kinderschoenen.	  Sloep	  (2009)	  verricht	  
onderzoek	   naar	   de	   inzet	   van	   sociale	   netwerken	   ter	   ondersteuning	   van	   het	  
informele	   	   leren	   in	   aanvulling	   op	   de	   inzet	   van	   elektronische	   leeromgevingen	  
(Toledo).	   Afstemming	   op	   zijn	   onderzoek(-‐sresultaten)	   wordt	   in	   de	  
werkpakketten	  gerealiseerd.	  
	  
De	  operationele	  doelstellingen	  van	  dit	  project	  zijn:	  
1.	  Het	  ontwerpen	  van	  de	  volgende	  producten/instrumenten:	  

a.	   Een	   conceptueel	   framework	   op	   basis	   van	   literatuuronderzoek	  waarbij	  
de	   verschillende	   eigenschappen	   (didactisch,	   pedagogisch,	  	  
gebruiksvriendelijkheid,	  betrouwbaarheid,	  …)	  van	  sociale	  netwerksites	  in	  
de	  context	  van	  leren	  in	  kaart	  worden	  gebracht.	  
b.	   Een	   ethisch-‐deontologische	   code	   voor	   het	   gebruik	   van	   sociale	  
netwerken	   tussen	   lerarenopleiders	   en	   hun	   studenten.	   Deze	   code	   moet	  
generiek	   zijn,	   zodat	   de	   studenten	   lerarenopleiding	   deze	   ook	   tijdens	   hun	  
stage	  (en	  later	  als	  leerkracht)	  kunnen	  hanteren	  en	  aanpassen.	  
c.	   Een	   modelprofiel	   in	   Facebook.	   Dit	   profiel	   fungeert	   als	   ‘best	   practice’	  
voor	  het	  gebruik	  van	  een	  sociaal	  leernetwerk	  in	  een	  educatieve	  context.	  
d.	   25	   pedagogisch-‐didactische	   fiches	   voor	   het	   onderwijskundig	   gebruik	  
van	   Facebook	   voor	   elk	   van	   de	   verschillende	   doelgroepen	   van	   de	  
geïntegreerde	   lerarenopleiding	   (BAKO,	   BALO	   en	   BASO)	   en	   van	   de	  
specifieke	   lerarenopleiding	   (SLO-‐CVO	   en	   SLO-‐Universiteit).	  
	  

2.	  Het	  uittesten	  van	  de	  instrumenten	  d.m.v.	  interventiegericht	  onderzoek	  (pre-‐	  en	  	  
	  	  	  	  postmeting).	  



3.	   Het	   optimaliseren	   van	   de	   instrumenten	   door	   deze	   in	   de	   praktijk	   van	   de	  	  
	  	  	  	  partnerinstellingen	   te	   testen	   en	   te	   verfijnen	   op	   het	   vlak	   van	   duidelijkheid	   en	  	  
	  	  	  	  bruikbaarheid	   (PDCA-‐	   (Plan-‐Do-‐Check-‐Act-‐principe)-‐cyclus	   in	   kwaliteitszorg).	  
	  
4.	   Het	   valoriseren	   door	   implementatie	   in	   de	   opleidingen	   waarin	   de	   (co-‐
)promotoren	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  betrokken	  zijn.	  
	  

	  
1.2	   Werkwijze	  
Het	  project	  werd	  uitgevoerd	  op	  basis	  van	  een	  aantal	  werkpakketten:	  
1.2.1 WP	   1	   –	   State	   of	   the	   Art	   -‐	   September	   –	   december	   2010	   (Werkpakketleider:	  

KHLeuven	  –	  Bart	  Boelen)	  
1.2.1.1 Literatuuronderzoek	  naar	  sociale	  netwerken	  en	  sociale	  leernetwerken.	  
1.2.1.2 Afstemming	   op	   het	   onderzoek	   van	   prof.	   dr.	   Sloep	   (Open	   Universiteit	  

Nederland)	  
1.2.1.3 Output:	  Literatuuronderzoek	  (in	  bijlage	  toegevoegd)	  
1.2.1.4 Werkpakketleider:	   KHLeuven,	   partners:	   CVO	   HIK,	   KHLim,	   KULeuven	  

	  
1.2.2 WP	  2	  –	  Ontwikkelfase	  –	  Januari	  –	  juni	  2011	  (	  Werkpakketleider:	  KHLim	  –	  Valère	  

Awouters	  &	  Ruben	  Jans)	  
1.2.2.1 Ontwikkeling	   van	   25	   didactische	   fiches	   voor	   het	   gebruik	   van	   sociale	  

netwerken	  in	  de	  onderwijspraktijk	  (in	  bijlage	  toegevoegd).	  
1.2.2.2 Ontwikkeling	   van	   een	   ethisch-‐deontologische	   code	   voor	   het	   gebruik	   van	  

Facebook	   in	   de	   lerarenopleiding	   en	   door	   studenten	   lerarenopleiding	   in	   de	  
stages.	  

1.2.2.3 Modelprofiel	   in	   Facebook	   voor	   School	   of	   Education	   als	   ‘best	   practice’	   voor	  
gebruik	   van	   Facebook	   ter	   ondersteuning	   van	   informeel	   leren	   (in	   aanvulling	  
van	  Toledo	  voor	  het	  formele	  leren).	  

1.2.2.4 Instrumenten	  laten	  bestuderen	  door	  collega’s	  in	  de	  partnerinstellingen.	  
1.2.2.5 Testen	  in	  de	  pilootproject	  bij	  de	  partnerinstellingen	  en	  bij	  kandidaten	  uit	  de	  

werkgroep	   digitaal	   leren	   in	   de	   5	   verschillende	   opleidingen	   (BAKO,	   BALO,	  
BASO,	  SLO-‐CVO,	  SLO-‐Universiteit).	  

1.2.2.6 Output:	   Facebookprofiel,	   online	   en	   offline	   didactische	   fiches	   en	   ethisch-‐
deontologische	   code	   (in	  bijlage	   toegevoegd	  of	  online	   raadpleegbaar,	   ook	  bv.	  
Facebookprofiel).	  

1.2.2.7 Werkpakketleider:	   KHLim,	   partners:	   CVO	   HIK,	   KHLeuven,	   KULeuven	  
	  

1.2.3 WP	  3	  –	  Onderzoeksfase	  (KULeuven	  –	  Nathalie	  Charlier)	  
1.2.3.1 Interventiegericht	   onderzoek	   m.i.v.	   een	   effectenmeting	   bij	   lerarenopleiders	  

en	  studenten	  en	  een	  kosten-‐batenanalyse	  voor	  de	  lerarenopleiders.	  
1.2.3.2 Output:	  rapport	  met	  beschrijving	  van	  de	  gevolgde	  onderzoeksmethode	  en	  de	  

resultaten	   van	   het	   uitgevoerde	   onderzoek.	  
	  

1.2.4 WP	  4	  –	  Disseminatie	  (CVO	  HIK	  –	  Manuella	  Borghs)	  
1.2.4.1 1	  studiedag	  voor	  lerarenopleiders	  om	  effectief	  met	  Facebook	  te	  leren	  werken	  

vanuit	   een	   educatieve	   context.	   Toelichting	   van	   de	   ethisch-‐deontologische	  
code.	  



1.2.4.2 2	  publicaties	  in	  nationale	  en	  internationale	  vaktijdschriften	  en	  mededelingen	  
op	  internationale	  conferenties.	  

1.2.4.3 8	  opleidingssessies	  (intern	  en	  extern)	  
1.2.4.4 Presentatie	  op	  de	  jaarlijkse	  studiedag	  SoE	  
1.2.4.5 Opname	  in	  postgraduaat	  e-‐learning	  &	  digitale	  didactiek	  KHLim	  en	  integratie	  

in	   modules	   van	   geïntegreerde	   en	   specifieke	   lerarenopleiding	   van	  
partnerinstellingen.	  

1.2.4.6 Verspreiding	   ontwikkelde	   materialen	   en	   onderzoeksresultaten	   naar	   alle	  
partners	   van	   SoE.	   Wordt	   extra	   gerealiseerd	   door	   de	   aanvraag	   van	   een	  
ambassadeursproject.	  

1.2.4.7 Slotconferentie	   voor	   School	   of	   Education,	   lerarenopleiders,	   leerkrachten,	  
geïnteresseerden.	   Op	   deze	   conferentie	   worden	   de	   projectmaterialen	   en	   –	  
resultaten	  voorgesteld.	  

	  
1.3 Resultaten/conclusies	  

Het	   project	   werd	   volgens	   plan	   uitgevoerd.	   De	   resultaten	   zijn	   positief.	   Facebook	  
wordt	  intensief	  door	  studenten	  lerarenopleiding	  en	  lerarenopleiders	  gebruikt.	  Een	  
ethisch-‐deontologische	   code	   is	   zeker	   noodzakelijk.	   De	   aanleiding	   voor	   dit	   project	  
was	   het	   ontslag	   van	   een	   leerkracht	   in	   2009	   omdat	   ze	   op	   Netlog	   met	   leerlingen	  
bevriend	   was.	   In	   2012	   volgde	   er	   nog	   een	   ontslag	   van	   een	   leerkracht	   (in	   het	  
buitenland)	   omwille	   van	   Facebook-‐vriendschappen	   met	   (ex-‐)studenten.	   Een	  
duidelijk	  beleid	  met	  concrete	  richtlijnen	  ontbreekt	  nog	  vaak.	  
	  

1.4 Samenvatting	  
Sociale	   netwerksites,	   zoals	   Facebook,	   zijn	   erg	   in.	   Het	   onderwerp	   is	   echter	  
controversieel:	  mogen	  leerkrachten	  en	  leerlingen	  elkaar	  op	  deze	  sites	  ontmoeten?	  
Kan	   Facebook	   ingezet	   worden	   als	   leermiddel?	   Met	   dit	   project	   trachten	   we	   een	  
antwoord	  te	  formuleren	  op	  deze	  en	  nog	  vele	  andere	  vragen.	  	  
	  
Met	  behulp	  van	  het	  literatuuronderzoek	  krijgen	  lerarenopleiders	  een	  beter	  inzicht	  
in	  deze	  sociale	  netwerksites.	  Ee	  ethisch-‐deontologische	  code	  werd	  opgesteld	  voor	  
het	   gebruik	   van	   sociale	   netwerken	   tussen	   lerarenopleiders	   en	   hun	   studenten.	  De	  
ontwikkelde	   pedagogisch-‐didactische	   fiches	   helpen	   om	   jouw	   profiel	   juist	   in	   te	  
stellen	  en	  om	  educatief	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  Facebook.	  	  

	  
Alle	   ontwikkelde	  materialen	   zijn	   gratis	   ter	   beschikking	   gesteld	   op	   ons	   Facebook-‐
profiel:	  http://www.facebook.com/sogele	  

	  
2.	   Activiteiten/werkingsverslag	  
	  
2.2	  	   Projectgroep	  en	  betrokkenen	  
Overlegmomenten:	   de	   projectgroep	   kwam	  6	   keer	   samen	   om	  het	   project	   te	   sturen.	   De	  
data	  en	  locaties	  van	  de	  overlegmomenten	  waren:	  
	  

16/09/2010	  –	  KHLim-‐Hasselt	  
18/05/2011	  –	  KHLim	  –	  Hasselt	  
28/06/2011	  –	  SoE	  –	  Leuven	  
05/09/2011	  –	  CVO-‐HIK	  –	  Geel	  
27/02/2012	  –	  DUO	  –	  Leuven	  



16/04/2012	  –	  CVO-‐HIK-‐Geel	  
	  
In	  bijlage	  worden	  de	  verslagen	  van	  de	  vergaderingen	  toegevoegd.	  
Er	  werden	  geen	  externen	  in	  het	  project	  betrokkenen.	  
	  
2.3	   Reflectie	  over	  het	  project	  
De	   doelstellingen	   werden	   gerealiseerd.	   De	   outputs	   zijn	   klaar	   en	   worden	   in	   bijlage	  
toegevoegd.	  De	  sterkte	  van	  het	  project	  was	  zeker	  de	  actualiteitswaarde.	  Sociale	  media	  in	  
het	   algemeen	   en	   Facebook	   in	   het	   bijzonder	   staan	   in	   het	   middelpunt	   van	   de	  
belangstelling.	  Ondanks	  het	  massale	  wereldwijde	  gebruik	  door	  900	  miljoen	  mensen,	   is	  
de	  beursgang	  eerder	  teleurstellend.	  	  
	  
Wat	   moeilijk	   was	   in	   dit	   project	   is	   bv.	   de	   productie	   van	   de	   didactische	   fiches.	   Tot	  
tweemaal	   toe	   werd	   de	   Facebook-‐layout	   gewijzigd	   tijdens	   de	   looptijd	   van	   het	   project.	  
Ook	  werd	  vrij	   recentelijk	  de	   tijdlijn	   toegevoegd.	  Natuurlijk	   is	  het	  goed	  dat	  een	  actuele	  
toepassing	   zeer	   regelmatig	   wordt	   geüpdatet.	   Voor	   de	   schermafschriften	   in	   de	  
didactische	  fiches	  is	  het	  gevolg	  dat	  deze	  niet	  meer	  perfect	  identiek	  zijn.	  
	  
Gelet	  op	  de	  actualiteit	  en	  het	  toenemend	  gebruik	  en	  belang	  van	  sociale	  media	  wordt	  een	  
ambassadeursproject	   ingediend.	   Bedoeling	   hiervan	   is	   lerarenopleiders	   te	   informeren	  
over	  de	  mogelijkheden,	  beperkingen	  en	  gevaren	  van	  het	  gebruik	  van	  sociale	  media.	  
	  
De	   resultaten	   zijn	   verwerkt	   in	   een	   module	   sociale	   media	   dat	   in	   het	   postgraduaat	  
ICT4ALL	   in	  de	  KHLim	  wordt	  georganiseerd.	  Lerarenopleidingen	  kunnen	  steeds	  op	  het	  
projectteam	  beroep	  doen	  om	  nascholingen	  en	  info-‐sessies	  te	  geven.	  
	  
	  

	  

	  
3. Financieel	   verslag	  

Financieel	  verslag	  wordt	  apart	  verstuurd.	  	  
	  

4. Relevante	  eindproducten	  
4.1	   Literatuurstudie	  
4.2	   25	  didactische	  fiches	  
4.3	   Ethisch-‐deontologische	  code	  
4.4	   URL	  Facebook-‐profiel	  
4.5	   Onderzoeksrapport	  
4.6	   Draaiboek	  Onderzoeksfase	  
4.7	   Presentaties	  studiedag	  
4.8	   Deelnemers	  studiedag	  
4.9	   Verslagen	  vergaderingen	  
	  
	  



Bijlagen	  

• Literatuurstudie	  

• Didactische	  Fiches	  
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o 1:	  Draaiboek	  

o 2:	  Prevragenlijst	  

o 3:	  Pretest	  

o 4:	  Postvragenlijst	  

• Presentaties	  Studiedag	  
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Voorwoord 

 
Het project  Sociaal Genetwerkte Leraar verenigde waarbij 4  vier lerarenopleidingen die verbonden zijn aan 
het expertisenetwerk School of Education. De KHLIM, KULeuven, CVO HiKempen en de KHLeuven stelden 
hiervoor elk hun eigen specifieke expertise ter beschikking. 
We zijn voor deze studie op zoek gegaan naar de mogelijkheden en grenzen van Facebook als online sociaal 
netwerk binnen de onderwijspraktijk.  
Een grondig onderzoek van de reeds bestaande vakliteratuur over het gebruik van sociale netwerken, het 
online gedrag van jongeren en de mogelijkheden van een sociaal netwerk in het onderwijs, vormde de aanzet 
van de studie. De blik werd daarna vooral op Facebook gericht. 
 
Deze brochure is dan ook een samenvatting  die de mogelijkheden en kansen wil verkennen met betrekking 
tot  het  gebruik van Facebook in de klas. 
 
Naast deze brochure  werd er onderzoek uitgevoerd bij enkele honderden studenten/cursisten  
lerarenopleiding over het leereffect van Facebook als discussieplatform in vergelijking met  een 
discussieforum op de standaard elektronische  leeromgeving. 
Voor de leerkracht die Facebook wil gebruiken in zijn/haar lespraktijk zijn er technische en didactische fiches 
aangemaakt die een hulp kunnen zijn  bij de opstart van een Facebookgroep voor een bepaald onderwerp of 
vak. 
Verder ontwikkelden we een model van deontologische code om onderwijsinstellingen, personeel en 
studenten/cursisten een veilig kader te bieden om te werken met een sociale netwerksite als Facebook. 
Een praktijkvoorbeeld daarvan is de reeds bestaande Facebookgroep ‘De Sociaal Genetwerkte Leraar’. 
 
 
Valère Awouters, 
Ruben Jans, 
EDICT KHLIM 
 
Nathalie Charlier, 
Jarka Smits, 
Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen 
KULeuven 
 
Martine Boschmans, 
Manuella Borghs, 
CVO HIKempen 
 
Bart Boelen, 
Lerarenopleiding KHLeuven 
 
Inge Peeters, 
Els Castelein, 
School of Education 
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1 Wat is Facebook, sociale media? 
1.1 Wat is ‘sociale media’? 
 
De term ‘sociale media’ is geïnspireerd op en afgeleid van de term ‘massamedia’ en geeft de verschuiving 
weer van het zender-ontvanger model van de traditionele media naar een model dat gebaseerd is op een 
zender-zender (of ontvanger-ontvanger) -relatie. Sociale media ontlenen hun waarde aan het ondersteunen 
van het sociale gebeuren. Een definitie zou als volgt kunnen geformuleerd worden: ‘sociale media faciliteren 
georganiseerde vormen van gezamenlijk acteren’. 
 
GGeezzaammeennll ii jjkk  aacctteerreenn:: sociale media bieden de mogelijkheid aan deelnemers om een profiel aan te maken 
of? En? een naam, website en/of e-mailadres als identificatiemiddel achter te laten. Vervolgens is er de 
mogelijkheid om zich te verbinden met anderen en worden mensen in staat gesteld verhalen met elkaar te 
delen. 
 
GGeeoorrggaanniisseeeerrddee  vvoorrmmeenn::  hierbij denken we aan het vormen van groepen, het verzamelen van volgers 
en/of een gemeenschappelijke omgeving waarin men met elkaar kan acteren. Sociale media bieden een 
omgeving voor sociaal gedrag van de deelnemers met mogelijkheden om online te interacteren alsof men 
zich in de fysieke wereld bevindt. Groepsvorming is daarbij essentieel. 
 
OOnnll iinnee  oonnddeerrsstteeuunniinngg:: sociale media zijn webgebaseerde diensten die individuen in staat stellen een 
publiek of semi-publiek profiel aan te maken binnen een systeem waarbij deelnemers kunnen interacteren 
rond objecten van elkaar (sites georganiseerd rond objecten - object-centered social media) of met elkaar 
(sites georganiseerd rond mensen - network-centered social media). 
 

1.2 Wat doet men online? 
 
Als we niet alleen naar het aantal bezoekers kijken, maar ook naar de tijd die men doorbrengt op het internet, 
dan steken sociale netwerksites er met kop en schouders bovenuit. Het onderzoek NL Kids Online toont aan 
dat internetgebruikers gemiddeld 25 uur per maand online zijn, waarvan ruim 12 uur op sociale netwerken. 
 
Mizuko Ito onderscheidt in haar onderzoek ‘Living and Learning with New Media’ drie patronen in het gebruik 
van digitale middelen: Hanging Out, Messing Around en Geeking Out. Deze patronen kunnen helpen om de 
mogelijkheden van sociale media beter te begrijpen. 
 
HHaannggiinngg  OOuutt  is gericht op interactie met vrienden en is het meest op de eigen groep gericht. Omgevingen 
waar Hanging Out dominant is, zijn omgevingen waar scholen het minst te zoeken hebben. Dit kan 
bijvoorbeeld op sociale netwerksites waar jongeren elkaar ontmoeten en communiceren met elkaar. Chat, 
statusupdates, foto’s publiceren,... zijn de hoofdactiviteiten. 
 
MMeessssiinngg  AArroouunndd is een combinatie van ontdekken en experimenteren, spelen met mogelijkheden. Dit zie 
je meer op sociale webplekken zoals Youtube, Flickr, ... waar jongeren met media aan de slag gaan en 
proberen hun vaardigheden daarin te verbeteren. 
 
GGeeeekkiinngg  OOuutt  is de participatiegraad waarbij iemand volledig opgaat in het gebruik van de nieuwe media. 
Jongeren die zich vastbijten in een onderwerp (een online game, fotografie, ...) gaan elkaar opzoeken op fora 
en in groepen en wisselen kennis en vaardigheden uit om beter te kunnen presteren in dat topic. 
 
Met deze indeling ontstaat er begrip waarom jongeren in de ene context wel willen leren en in een andere 
niet, terwijl de middelen die ze ter beschikking hebben hetzelfde zijn. 
 

1.3 Voorbeelden van sociale media en netwerken 

11..33..11  NNeettwwoorrkk--cceenntteerreedd  ssoocciiaall   mmeeddiiaa  
Bij deze media staat het netwerk van mensen centraal. Vrijwel altijd is er de mogelijkheid connecties te 
maken en elkaars connecties te bekijken, berichten te zenden en groepen te vormen. Voorbeelden van 
network-centered social media zijn Facebook (en MySpace), Hyves, Linkedln en Ning. 
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11..33..22  OObbjjeecctt--cceenntteerreedd  ssoocciiaall   mmeeddiiaa  
Hierin staat eerder het object centraal maar gaat het uiteindelijk ook nog altijd om contact tussen mensen 
onderling. Object-centered social media zijn ook prima zonder netwerk te gebruiken. Met de foto’s op Flickr 
en miljoenen songs op Last.fm is er altijd wel iets te beleven, ook als je niet onmiddellijk vrienden maakt. 
Voorbeelden van object-centered social media zijn Partyflock.nl (Dance en House muziek), Last.fm (30 
miljoen actieve gebruikers delen hun muziekvoorkeur) en Flickr (miljarden foto’s). 
 

11..33..33  GGrreennssggeevvaall lleenn  
TTwwiitt tteerr heeft het microbloggen groot gemaakt. De vraag ‘Wat doe je nu?’ waarop je in 140 karakters 
antwoord kan geven, heeft een enorme impact gehad op de wereld. De trage reactietijd van de traditionele 
nieuwsverslaggeving is pijnlijk duidelijk geworden. Zelfs CNN loopt nu achter het nieuws aan. 
 
YYoouuTTuubbee:: meer dan 100 miljoen video’s. YouTube is vooral een massamedium met persoonlijke 
interactiemogelijkheden, meer video on demand dan sociaal. 
 
DDeell iicciioouuss::  een social bookmarking tool, die je toelaat om je favorieten online te bewaren i.p.v. in je browser. 
De links naar pagina’s op internet die je interessant vindt, bewaar je zo in een omgeving waar ook anderen 
hun links opslaan. Met social bookmarking kan je zien wie een pagina toegevoegd heeft die jij hebt 
gebookmarkt. De kans is groot dat deze persoon meer interesses met je deelt en je dus naar andere plekken 
op het net kan leiden die de moeite waard zijn. 
 
Nog enkele voorbeelden van grensgevallen zijn Google Reader, iGoogle, Google Docs, Wikipedia, Weblogs, 
dropbox, Games. 
 

1.4 Mogelijkheden om aan de slag te gaan 
 
In het voorgaande hebben we beschreven welke drijfveren mensen hebben bij  het gebruik van sociale 
media en de wijze waarop verschillende sociale media deze ondersteunen. Nu rest  nog de vraag: wat 
betekent dit nu voor het onderwijs? 
 
Leerlingen zien de school vooral als een plek om te leren. Tegelijkertijd is het ook een plek waar ze 
leeftijdsgenoten (peers) ontmoeten. Deze werelden lijken ‘mentaal’ gescheiden. Sociale media die leerlingen 
samen met hun peers gebruiken, is buitenschools. Het is ‘hun wereld’, waar je als school naar mag kijken, 
maar waarin je nauwelijks een rol kan spelen. 
 

11..44..11  SSoocciiaallee  mmeeddiiaa  aallss  lleeeerroommggeevviinngg  
Leren is een sociaal gebeuren. E-learning in een één-op-één interactie mist deze dimensie. Als we in staat 
zijn e-learning te combineren met sociale media dan krijgen we een ander verhaal: Hanging Out terwijl je 
leert, Messing Around met feedback van leraren en medeleerlingen, Geeking Out waarbij je anderen helpt in 
hun leerproces in een omgeving die duidelijk verbonden is aan de school en niet aan je persoonlijke identiteit. 
 
Sociale media voor vakgebonden en vakoverschrijdend onderwijs 
Leren is het je eigen maken van informatie en/of vaardigheden. Een doel van sociale media voor 
vakgebonden en vakoverschrijdend onderwijs is het aanbieden van een online omgeving die leerlingen 
uitdaagt om met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van het vak of project en die zowel binnen als 
buiten de klas gebruikt kan worden bv. een gezondheidsproject uittekenen op school waarbij verschillende 
‘vak’leraren tussenkomen. 
 
Breed school-communicatieplatform 
Hoe nauwer je een leerling weet te betrekken bij de school, hoe meer je hem het gevoel geeft dat hij erbij 
hoort, hoe groter de kans dat de leerling het schooljaar ook afmaakt. Een communicatieplatform zou een 
uitbreiding kunnen zijn op de huidige elektronische leeromgevingen. Deze zijn nu gericht op communicatie 
van school richting leerlingen en hun ouders, aangevuld met e-mailmogelijkheden voor onderlinge 
communicatie. Het bevorderen van een gesprek tussen school, leraren en leerlingen dat verder gaat dan de 
lesinhoud kan een doel van sociale media in scholen zijn. 



 

  6 

 

11..44..22  SSoocciiaallee  mmeeddiiaa  vvoooorr  lleerraarreenn  eenn  ssttaaff   
Kenniswerk kenmerkt zich door een hoge omloopsnelheid van de informatie. Sociale media stellen 
kenniswerkers in staat het netwerk te benutten om informatie te vinden en te begrijpen. Het beroep van 
leraar is ook bij uitstek een beroep voor kenniswerkers geworden. 
 
 
Mogelijkheden die hierbij overwogen kunnen worden zijn: 

! leraren kennis laten maken met en begeleiden in (nieuwe) IT-mogelijkheden zoals sociale media. 
! het stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen leraren. 

 

11..44..33  SSoocciiaallee  mmeeddiiaa  vvoooorr  wweerrvviinngg  eenn  aalluummnnii   
Scholen beconcurreren elkaar ieder jaar opnieuw tijdens de werving van nieuwe leerlingen. Leerlingen 
hebben soms geen idee op basis waarvan zij tot een oordeel komen. Een belangrijke informatiebron voor 
jongeren op veel gebieden zijn hun ‘peers’. Sociale media kunnen mogelijkheden bieden om in contact te 
komen met nieuwe en in contact te blijven met geslaagde leerlingen. Leerlingen die tevreden zijn over de 
school, zijn de beste ambassadeurs die je je kan wensen. 
 

1.5 Internetgedrag van jongeren en de bijhorende risico’s en kansen 
 
Het internetgedrag van jongeren van 10 tot 17 jaar en de bijhorende risico’s en kansen, werden door twee 
recente studies in kaart gebracht (OIVO, januari 2010 en NL Kids online, maart 2010). 

11..55..11  IInntteerrnneett::   ggeebbrruuiikk  eenn  ff rreeqquueenntt iiee  
Meer dan 90% van de jongeren gebruikt het internet. De surffrequentie verschilt sterk naargelang het 
geslacht, de leeftijd, de woonplaats, het type gezin, … . De elfjarigen gaan wekelijks het meest op internet. 
Jongeren surfen hoofdzakelijk thuis maar internetgebruik bij vrienden, familie en op school neemt verder toe. 
De populairste activiteit is chatten, gevolgd door websites bezoeken, spelen, muziek downloaden, mails 
versturen, beelden en foto’s delen en deelnemen aan discussieforums. Jongeren die surfen doen dit 
gemiddeld 2,5 uur per dag, jongeren die chatten 3,3 uur per dag, jongeren die downloaden 2,6 uur. 
 

11..55..22  IInntteerrnneett  eenn  oouuddeerr ll ii jjkk  ttooeezziicchhtt  
Meer dan 6 op 10 jongeren zeggen dat ze geen regels opgelegd krijgen bij het surfen. Slechts 1 op 4 
jongeren moet bepaalde regels volgen bij het chatten en 1 op 5 bij het downloaden van beltonen of films. 
Een meerderheid van jongeren die regels opgelegd krijgt, vermeldt het volgende: beperking van de tijdsduur 
bij het chatten en bij het surfen en een beperking van de mogelijkheden bij het downloaden. De mate waarin 
jongeren met regels te maken krijgen hangt sterk af van een aantal variabelen zoals leeftijd, type gezin, 
sociale achtergrond, taalgroep, … . 
 

11..55..33  IInntteerrnneett  eenn  vveeii ll iigghheeiidd  
Het subjectieve veiligheidsgevoel van jongeren is groot: 3 op 4 zegt zich veilig te voelen online. In vergelijking 
met 2007 neemt het gevoel van onveiligheid af bij alle leeftijden, behalve bij de 10- en 11-jarigen. Toch 
vertonen veel jongeren gedrag dat mogelijke risico’s inhoudt: bijna de helft van hen heeft bij het spelen online 
contacten met onbekenden. Chatten doet 1 op 4 (ook) met onbekenden. 
 

11..55..44  IInntteerrnneett,,   ddiiggii ttaallee  kkllooooff  eenn  rr iiss iiccoo’’ss  
Overheidsmaatregelen en een prijsdaling hebben de digitale kloof verder verkleind. De toegang tot het 
(breedband)net is gemakkelijker en bijgevolg hebben steeds meer jongeren  toegang tot het internet. De 
digitale kloof situeert zich meer op een tweede niveau: tussen de gebruikers die kunnen werken met ICT en 
zelfstandig en verantwoord kunnen omspringen met de risico’s ervan en met gegevensverwerking, … en zij 
die dat niet of onvoldoende kunnen. Meer jongeren en opvoeders moeten de risico’s leren beheren die met 
de populaire vormen van internetgebruik samenhangen. De jongeren lijken ze te onderschatten, sommige 
opvoeders kennen ze nog onvoldoende. 
Problemen die te maken hebben met de bescherming van minderjarigen online en die samenhangen met 
deze én andere risico’s moeten verder aangepakt worden: privacyproblemen (foto’s en filmpjes online, 
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gegevensverzameling online), reclame gericht op minderjarigen, handelspraktijken en consumentenbedrog, 
technische risico’s (virussen, …), internet-, spelletjes- en gokverslaving, cyberpesten, … . 
OIVO meent dat de wetgeving op het vlak van internet moet versterkt worden, precies omdat het gebruik 
ervan niet zonder risico’s is, zeker niet voor jongeren. 
De digitale kloof is dan wel kleiner geworden, maar de overheid moet het gebruik van ICT in publieke 
plaatsen, leefruimten en het onderwijs blijven stimuleren en ze moet de ontwikkeling  van aangepaste 
openbare inhoud, die vrij van rechten is en aantrekkelijk voor gebruik door jongeren vergemakkelijken. 
 

11..55..55  BBeetteerree  iinntteerrnneettooppvvooeeddiinngg  
Een kritische internetopvoeding, met aandacht voor alle risico’s, blijft noodzakelijk. 
Meer aandacht moet besteed worden aan risicogedrag  dat een aanzienlijk deel van de allerjongste 
internetgebruikers stelt , te meer omdat net zij steeds actiever worden online. De begeleidende rol die ouders 
kunnen spelen moet meer beklemtoond worden. Zij moeten meer kennis  verwerven van (het beheer van) de 
risico’s die samenhangen met de populairste jongerenactiviteiten op het internet en over instrumenten 
beschikken die meer communicatie met jongeren over deze onderwerpen mogelijk maken. Zo kan het 
risicogedrag dat minderjarigen vandaag in meerdere of mindere mate ontplooien beter door hen worden 
gekaderd. Dezelfde begeleidende rol is ook van toepassing voor de leraar en lerarenopleider. 
 

11..55..66  JJoonnggeerreenn  eenn  pprr iivvaaccyyggeevvooeell iigghheeiidd  
Wanneer internetgebruikers online op zoek gaan naar informatie, shoppen, met elkaar chatten of online 
gamen, geven ze (soms onbewust) heel wat persoonlijke informatie vrij. Ook in websites gericht op  kinderen 
en tieners worden heel wat persoonsgegevens verzameld. Uit Vlaams onderzoek (Bauwens et al., 2009) blijkt 
dat 73% van de tieners zich wel eens afvraagt waarom websites bepaalde persoonlijke gegevens opvragen, 
69% maakt zich zelfs zorgen over wat er mee gebeurt. In ruil voor een leuk geschenk blijken tieners echter 
makkelijker profielgegevens zoals lievelingsproducten (69%) en hobby’s (66%) vrij te geven. Met eigen 
contactgegevens, een thuistelefoonnummer, thuisadres en gsm-nummer zijn tieners dan weer veel 
voorzichtiger. Tot zeven op tien zou deze gegevens niet vrijgeven. Het eigen e-mailadres zou de helft van de 
tieners (51%) wel aan een marketeer meedelen. 
 

11..55..77  OOnnll iinnee  kkaannsseenn  eenn  rr iiss iiccoo’’ss  
Online kansen Online risico’s 

! Toegang tot wereldwijde informatie 
! Hulpbron voor onderwijs 
! Sociale netwerken voor oude/nieuwe 

vrienden 
! Betrokkenheid bij gemeenschappen 
! Vermaak, games, fun 
! User-generated content, creatie 
! Maatschappelijke of politieke participatie 
! Expressie van identiteit 
! Technologische expertise en 

geletterdheid 
! Carrièreperspectief en werkgelegenheid 
! Informatiebron voor 

persoonlijk/gezondheid/seksueel advies 
! Interessante groepen en forums voor 

fans 
! Gedeelde ervaringen met anderen op 

afgelegen locaties 

! Pedofielen en vreemden 
! Extreem of seksueel geweld 
! Andere schadelijke inhoud 
! Racistisch materiaal 
! Advertenties en commerciële verleiding 
! Bevooroordeelde en onjuiste informatie 

(advies, gezondheid) 
! Beheer van persoonlijke informatie door 

anderen 
! Cyberpesten, stalking, intimidatie 
! Gokken, financiële zwendel 
! Zelfbeschadiging (zelfmoord, anorexia, 

enz.) 
! Misbruik van privacy 
! Illegale activiteiten (hacken) 
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11..55..88  VVeerrsscchhii ll lleenn  iinn  kkaannsseenn  eenn  rr iiss iiccoo’’ss  
Ondanks aanzienlijke verschillen tussen landen valt in Europa een rangorde van ervaring met risico’s te 
signaleren die voor veel landen gelijklopend is: 
 

! Het verstrekken van persoonlijke informatie is het meest voorkomende risico. Ongeveer de helft van 
de tieners die online zijn doet dit. 

! Confrontatie met pornografisch materiaal is het op één na meest voorkomende risico. Ongeveer 4 op 
de 10 tieners heeft hiermee te maken. 

! Het derde meest voorkomende risico betreft het zien van gewelddadige of haatdragende beelden, 
ervaren door ongeveer een derde van de tieners. 

! Op de vierde plaats staat cyberpesten waarmee één op vijf of zes tieners te maken krijgt. 
! Tenslotte is het ontmoeten van een online kennis of ‘vriend’ uit de virtuele wereld in de fysieke wereld 

een risico. Uiteraard zal niet iedere ontmoeting een gevaar in zich dragen, maar de kans op 
ongewenste ervaringen is zeker niet uitgesloten. In Europa heeft reeds 9% van de online tieners zulke 
ontmoetingen gehad. 

 
Risico mag dan niet hetzelfde zijn als schade, een deel van het riskante online gedrag leidt wel tot negatieve 
consequenties. In meerdere landen rapporteert 15 tot 20% van de online tieners een zekere mate van angst 
of ongemakkelijk gevoel of zelfs bedreiging. 
 
Volgens de ouders krijgen kinderen thuis vaker te maken met de internetrisico’s dan op school. Hoewel 
ouders niet altijd weten wat de schoolse online activiteiten van hun kind inhouden is het toch aannemelijk dat 
de risico’s thuis het grootst zijn. Thuis zijn ze immers frequent online en ouderlijk toezicht ontbreekt vaak. 
 
In de meeste landen hangt het internetgebruik van kinderen en de kans op risico’s samen met de 
sociaaleconomische status van hun ouders. Hoewel in hogere statusgroepen vaker toegang is tot internet en 
kinderen uit deze milieus ook vaker het internet gebruiken, staan kinderen uit lagere statusgroepen door hun 
online gewoonten relatief vaker bloot aan online risico’s. 
 
Er zijn ook verschillen in risico’s tussen jongens en meisjes. Waarschijnlijk is dit onbedoeld te wijten aan de 
keuzes die zij maken op basis van voorkeuren voor online activiteiten. 
 
Oudere tieners hebben het meest te maken met online risico’s. Zij zijn waarschijnlijk ook het best in staat om 
met deze risico’s om te gaan. Er is echter weinig bekend over hoe jonge kinderen met risico’s omgaan. 
 
Negatieve consequenties van online risico’s kunnen deels vermeden worden door het vergroten van digitale 
vaardigheden. Deze vaardigheden gaan verder dan het bedienen van de knoppen van het toetsenbord en 
hebben ook betrekking op het beoordelen en selecteren van informatie, op regels voor het sociale verkeer 
op internet en op het toepassen van online ervaring in de fysieke wereld. Deze digitale vaardigheden nemen 
toe naarmate kinderen ouder worden en mogelijks houdt deze toename gelijke pas met de groei van de 
online risico’s gedurende de levensloop. Er is echter weinig onderzoek naar de relatie tussen risico’s en 
vaardigheden uitgevoerd. 
 
Ouderlijke bezorgdheid over de veiligheid van hun kinderen online is groot. Een kwart van de ouders maakt 
zich zorgen over deze risico’s. De ouders zijn het meest bezorgd over meisjes en jongere kinderen. 
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2 Facebook in het onderwijs 
 
Facebook is momenteel de meest gebruikte sociale netwerksite in de wereld. Naast een groeiende groep 
volwassenen en zelfs 50-plussers is het merendeel van de jongeren een actieve gebruiker ervan. 
 
Facebook is een netwerk waar gebruikers elkaars vrienden kunnen worden en deze in groepen kunnen 
onderverdelen. Gebruikers kunnen berichten posten die hun vrienden kunnen zien. Ze plaatsen links, foto's 
of multimedia op hun prikbord om te  delen  met de vriendengroep. Daarnaast is het mogelijk om 
toepassingen zoals spelletjes, quizjes, … samen met elkaar of individueel te spelen. Iedere gebruiker ziet een 
feed, een stroom van berichten van vrienden in chronologische volgorde.  
Buiten individuele Facebook-pagina’s kunnen gebruikers of organisaties ook groepspagina’s aanmaken 
waarbij rond een bepaald topic een groep wordt gevormd. 
 

2.1 Wat zijn de sterktes? 
 
Facebook kan je zien als een mix van mail, chat, persoonlijke webruimte met mogelijkheid tot interactie, 
presenteren van foto’s, video’ (YouTube)... Dat alles is gecentraliseerd op één plaats, een uitstalraam om via 
verschillende media te communiceren met anderen: een n?on-stop-shop. 
 
Facebook leent zich uitstekend om over bepaalde onderwerpen te communiceren met elkaar op 
verschillende manieren:  

• updates plaatsen op je prikbord 
• reageren op andere berichten 
• chatten met elkaar 
• privéberichten sturen naar één of meerdere gebruikers. 

Delen van informatie, documenten, media gaat gemakkelijk, anderen kunnen die meteen bekijken.  
 
De technische drempel is laag. VeleFacebook-gebruikershebben geen technische cursus nodig om met 
Facebook te werken. Berichten posten, bestanden delen, hyperlinks leggen, ... zijn vaardigheden die velen 
onder de knie hebben. De technologie is hier dus geen grote rem op het leerproces. 
 

2.2 Wat zijn de zwaktes? 
 
Zoals bij vele online sociale media is het voor de gebruiker niet steeds gemakkelijk in te schatten wat er juist 
gebeurt met de informatie die online geplaatst wordt. 
Zo moet je beseffen dat vrienden van jouw vrienden je informatie kunnen zien, als je de betreffende functie 
zelf niet uitschakelt in de privacy instellingen van je account. 
Ook worden gegevens van een gebruiker doorgesluisd via toepassingen die je activeert op je Facebook-
account (spelletjes e.d.). Aangezien je zowel privé-aangelegenheden als  werk- of schoolgerelateerde zaken 
op je profiel kan plaatsen, kan informatie bij de verkeerde vriendengroep terecht komen wat tot gênante 
situaties kan leiden. 
Bijgevolg is het hoogstnoodzakelijk om stil te staan bij welke informatie je wilt delen met welke vrienden en 
dit aan te duiden in de privacy instellingen. 
 
Facebook is niet ontworpen als een elektronische leeromgeving zoals Blackboard, Smartschool, ... en kan 
dus moeilijk een complete leeromgeving genoemd worden. 
 

2.3 Link met leren 

22..33..11  CCoommmmuunnii ttyyttooooll   
Facebook kan een goed middel zijn om in contact te blijven met je leerlingen ook buiten de lesuren. Op deze 
manier creëer je een gemeenschapsgevoel binnen de klas of instelling en ook buiten de schoolmuren. Je kan 
leerlingen blijvend stimuleren via de communicatiekanalen van Facebook, chatmomenten afspreken, 
activiteiten aankondigen, deadlines communiceren, coachen waar nodig e.d. 
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22..33..22  LLeeeerrttooooll ::   
FFaacceebbooookk  aallss  LLMMSS (Learning Management System) 
In zijn beginjaren had Facebook een weinig gebruikte ‘coursemodule’ die je kon inzetten als online cursus. 
Ook nu heeft Facebook genoeg middelen aan boord om een LMS te kunnen zijn. Een groepspagina kan 
dienst doen als een specifieke cursus waar je bestanden deelt (m.b.v. externe applicaties), video’s en foto’s 
over een bepaald onderwerp publiceert, een discussie start met leerlingen, chatsessies houdt. 
 
AAllss  ssuupppplleemmeenntt  bbii jj   eeeenn  bblleennddeedd  ccuurrssuuss  
Naast het bestaande (digitale) aanbod van je cursus kan Facebook een toegevoegde meerwaarde bieden. 
Je kan als leraar voortaken, weblinks, een video posten om leerlingen te stimuleren na te denken over het 
onderwerp. Een discussie gestart in de les kan verder gezet worden op Facebook. Herinneringen aan taken 
of activiteiten kunnen gepost worden. 
Laat leerlingen zelf geregeld topics, materialen aanbrengen op de pagina van de groep om te vermijden dat 
leerinhouden dode letter worden. 
 
CCoonnvveerrssaatt iiee  
Facebook kan je inzetten als  een extra ruimte waar alle deelnemers aan de cursus ideeën, vragen, ... 
kunnen delen. Conversatiemogelijkheden zijn uitgebreider dan bij Twitter of in een Blog waardoor er vrijer 
gecommuniceerd kan worden. 
 

22..33..33  VVoooorr--  eenn  nnaaddeelleenn  aallss  lleerraaaarr  
Facebook zorgt ervoor dat de informatie van de leraar ‘gepushed’ wordt naar de leerlingen. De leraar kan 
zich abonneren op een RSS-feed om zo meteen alle nieuwe, belangrijke vragen, topics op te sparen om er 
vervolgens eventueel op in te spelen. Je kan op deze manier je leerinhoud ‘levend’ houden en ervoor zorgen 
dat je leerlingen nauwer betrokken worden bij je vak of cursus. 
 
De communicatie is erg belangrijk bij het gebruik van een medium als Facebook. De conversatie moet niet 
alleen geïnitieerd worden, ze moet ook blijvend gevoed worden. De leraar speelt hierin een belangrijke rol 
alsook in het betrekken van de minder ‘mondige’ leerlingen. Je wordt als leraar meer een moderator 
wanneer  je Facebook als conversatiemiddel gebruikt. Het onderstaand schema schetst dit. 

 
Het 5-stappenmodel van Salmon (2004) 
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In het 5-stappenmodel van Salmon wordt de rol van de leraar weergegeven  bij  de ondersteuning van het 
leerproces  in een elektronische leeromgeving : 

1. Je leerlingen verwelkomen en aanmoedigen gebruik te maken van de elektronische leeromgeving 
(ELO). 

2. Stimuleren van het gebruik van blended-leren: contacturen op school, online momenten, ... 
3. Taken en leermaterialen presenteren en toegankelijk maken op de ELO. 
4. Het leerproces faciliteren. 
5. Ondersteunen en betrokken zijn in het online leergesprek onder leerlingen. 

Het technische luik in het schema is in het geval van Facebook eenvoudig op te zetten. Ofwel zijn zowel 
leerlingen als leraren vertrouwd in het werken met Facebook ofwel is de technische drempel erg laag. In het 
geval van een traditionele ELO moeten zowel leerlingen als leraren door een technisch leerproces. 

22..33..44  VVoooorr--  eenn  nnaaddeelleenn  aallss  lleeeerr ll iinngg  
Het gebruiken van Facebook vergt bijna geen leercurve. Velen zijn reeds gebruiker en behoeven dus weinig 
of geen introductie in het gebruik ervan. Daardoor is er geen kloof of niveauverschil tussen gebruikers. De 
minder ICT-vaardigen zullen makkelijker iets posten op Facebook dan op andere minder toegankelijke 
platformen. Het is een one-stop, one-login omgeving: eens ingelogd kunnen de leerlingen alle media 
gebruiken, er zijn geen extra modules, gebruikersnamen en paswoorden nodig. 
 
Facebook is een middel bij uitstek om met vrienden, familie,… lief en leed te delen. Wanneer daar een 
schools leergedeelte bijkomt,kan dat storend zijn. Daarnaast is de verleiding groot om deel te nemen aan de 
vele spelletjes, quizjes e.d. Ook advertenties kunnen je van je schoolwerk afleiden.Dit is een algemeen 
fenomeen bij  online werken, we dienen ons hiertegen weerbaarder op te stellen. 

2.4 In de praktijk 
 
In het kader van het project ‘De Sociaal Genetwerkte Leraar’ werden 25 praktijkfiches ontwikkeld om aan de 
slag te gaan met Facebook in het onderwijs. 
Daarnaast werd er een voorbeeldaccount aangemaakt zodat je een voorbeeld kan bekijken op Facebook.  
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3 Facebook in het onderwijs: waar moet ik 
rekening mee houden? 

 
Facebook roept ook negatieve gevoelens op door verhalen over gebruikers die hun boekje te buiten gaan op 
hun Facebook-pagina. Ook rijzen er vragen over de eigen privacy van de gebruiker: wie kan nu wat lezen van 
mij? Wat doet Facebook met mijn gegevens? 
Verder dringt de vraag zich op of we een tool moeten inzetten in het leerproces die veelal gebruikt wordt in 
de privésfeer van de leerlingen en leraren. Moet dit niet strikt gescheiden blijven? 
 
Het gebruik van Facebook binnen een schoolcontext kan echter net een kans zijn om de betrokkenen te 
sensibiliseren en na te denken over welke persoonlijke gegevens je deelt van en met anderen. Algemene 
principes als ‘think before you post’, ‘je vrienden op Facebook zijn dezelfde als  in het echte leven’ en ‘het 
internet vergeet niet’ kunnen zo ook benadrukt worden in een schoolcontext. In het begeleid gebruiken van 
sociale media liggen kansen om een normenkader te scheppen. Zo kunnen leerlingen inzien dat sociale 
media opgezet worden door bedrijven die een winstmodel najagen en dus niet zomaar gratis of vrijblijvend 
kunnen zijn. 
 

3.1 Cyberpesten 
 
Zoals reeds werd aangehaald is cyberpesten een groot risico bij internetgebruik. Meer dan 1 op de 3 (34%) 
Belgische tieners werd al  via het internet of gsm gepest. Meer dan 20% geeft toe dit zelf ook wel eens 
gedaan te hebben. Legt men de jongeren verschillende vormen van cyberpesten voor, dan geeft 64% aan al 
slachtoffer geweest te zijn en 40% dader van minstens één vorm . Daarmee is de gedigitaliseerde variant van 
pesten bijna even sterk aanwezig in het leven van jongeren als de klassieke vormen. Hoe komt het nu dat 
deze cijfers zo hoog liggen? Niet zelden blijkt dat de traditionele pester zijn actieradius uitbreidt en online 
gaat pesten. Toch verschilt cyberpesten van het traditioneel pesten op 5 specifieke punten : 
 

• Pesters kunnen hun identiteit geheimhouden en bijgevolg zelf buiten schot blijven. 
• Gepeste jongeren kunnen 24 uur per dag, zeven dagen op zeven gepest worden. Het uitzetten van 

computer en gsm impliceert dat het sociale netwerk van het slachtoffer grotendeels wordt 
afgesneden. 

• Er is een zeer beperkte supervisie in tegenstelling tot effectief toezicht van leraren op de speelplaats. 
De cyberpester schat de pakkans zeer klein in, waardoor het onwaarschijnlijk is dat het online 
pestgedrag zal ophouden.  

• Door de toegang tot het World Wide Web nemen de pesterijen grotere proporties aan. De 
emotionele impact van cyberpesten neemt toe naargelang de schaal waarop de pesterijen verspreid 
raken. 

• Door een gebrek aan emotionele feedback van de gepeste is de dader zich vaak van geen kwaad 
bewust en verliest hij alle gevoel van mededogen  uit het oog.  

 
Cyberpesten op een efficiënte manier aanpakken binnen een schoolomgeving kan door het te integreren als 
onderdeel van de preventiefocus. Dit kan door een samenwerking te organiseren tussen directie, leraren, 
opvoeders, ouders en leerlingen die kunnen worden ingeschakeld om te informeren, te sensibiliseren, de 
drempel voor slachtoffers te verlagen en geschikte preventieve maatregelen te nemen. Als preventie kan 
cyberpesten worden opgenomen in een deontologische code. In het project wordt er een prototype van een 
deontologische code voorgesteld die bruikbaar is voor scholen. 
 
Daarnaast is het aangewezen de algemene gedragsregels te toetsen aan gedrag online. Zo kan de school 
ook voor personeelsleden een deontologische code uitschrijven voor het gebruik van sociale media als lid 
van een schoolgemeenschap. 
 
 
 

3.2 Omgaan met dilemma’s 
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Van zodra je Facebook zal inzetten als leermiddel, is het niet ondenkbaar dat je vroeg of laat geconfronteerd 
zal worden met dilemma’s. Hoe ga je bijvoorbeeld om met cyberpesten in de klas? In deze brochure willen 
we een stappenplan aanreiken dat kan helpen bij het nemen  van doordachte beslissingen.  
 

1. Wacht niet tot er zich dilemma’s voordoen, maar wees erop voorbereid. Een deontologische code 
uitschrijven is een uitstekende voorbereiding, zo heb je richtlijnen om naar te handelen. 

2. Een tweede stap is het in kaart brengen van het dilemma. Verzamel hiervoor alle relevante 
informatie. Wie zijn de betrokken personen? Wie wordt door de keuze beïnvloed? Wie heeft invloed 
op de beslissing? Wie is verantwoordelijk?  

3. Heb je het probleem in kaart gebracht, dan is de volgende stap communiceren. Deel het probleem 
met anderen zodat ze kunnen meedenken. Je kan het dilemma bespreken met collega’s of 
superieuren. Zo komt niemand voor een verrassing te staan. 

4. Als vierde stap ga je nakijken of er gelijkaardige beslissingen worden besproken in richtlijnen of 
regels. Staat er in de deontologische code hoe je moet handelen in bepaalde situaties?  

5. Heb je alle vorige stappen ondernomen, stel dan een lijst op met mogelijke opties. Welke 
beslissingen kan ik nemen in deze bepaalde situatie? Probeer hierbij zoveel mogelijk opties open te 
houden. 

6. Na het oplijsten van alle mogelijke opties, is het noodzakelijk om na te denken over de  gevolgen.  
7. Als laatste stap dien je een keuze te maken tussen de verschillende opties. Wil je voor zoveel 

mogelijk mensen goed doen (utilisme)? Ga je handelen volgens de algemeen gangbare praktijk 
(plichtsethiek)? Neem je de gulden middenweg of kies je voor uitersten (deugdethiek)?  

 

4 Facebook-tips voor ouders 
 
Sociale media zoals Facebook zijn in, niet alleen bij jongeren.  Volgens recentelijk onderzoek (Bloemen, 2010) 
bij 1000 Vlaamse jongeren worden sociale media meer gebruikt dan games. Facebook heeft ook zeker 
educatieve mogelijkheden. Daarom werd voor School of Education van de associatie K.U.Leuven een project 
rond het gebruik van Facebook in de klas of les uitgewerkt. Met dit project worden leraren(opleiders) en 
studenten/leerlingen  geïnformeerd over de educatieve mogelijkheden van Facebook. 
 
Omdat ook leerlingen deel kunnen nemen aan deze leeractiviteiten wenst de projectgroep de ouders enkele 
adviezen mee te geven. 
 

1. Facebook is enkel toegelaten vanaf de leeftijd van 13 jaar. Kinderen jonger dan 13 die toch over een 
Facebook-account beschikken, hebben bij de aanmaak van hun profiel een hogere leeftijd 
opgegeven. Dat is niet toegelaten. 

2. Ken de Facebook-vrienden van uw kinderen. Net zoals in het echte leven, is ook op Facebook het 
opvolgen of een overzicht houden van de vrienden van uw minderjarige kinderen aanbevolen. 

3. Check de privacy-instellingen. Aanbevolen wordt de informatie enkel te laten raadplegen door 
vrienden en liefst niet door vrienden van vrienden en zeker niet door iedereen. Besef dat er  7 miljoen 
Facebookgebruikers zijn.  

4. Als u als ouder het Facebookgedrag van uw kinderen wil opvolgen, kan u  ook zelf een account 
aanmaken en bevriend worden met uw kinderen.  

5. Ongeoorloofde zaken kunnen steeds anoniem aan Facebook gemeld worden. Raadpleeg daarvoor 
de help-sectie in Facebook. 

 
Tot slot geven we graag mee dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen digitale identiteit. Dit geldt zowel  
voor ouders als voor  hun minderjarige kinderen. Voer regelmatig een google-zoekopdracht uit naar de naam 
van uw minderjarige kinderen. 
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Didactische	  Fiches	  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructiefiches 

 

Handleiding Facebook werd zojuist gepubliceerd 



Inhoudsopgave 

 

! ! ! !!

 
1. Starten met Facebook 
2. Accountinstellingen 
3. Profiel bewerken 
4. Privacybeleid 
5. Facebook Helpcentrum 
6. Vriendenlijst beheren 
7. Berichten plaatsen op tijdlijn 
8. Foto’s/video’s uploaden 
9. Poll lanceren 
10. Websites delen 
11. Levensgebeurtenis toevoegen 
12. Berichten versturen 
13. Chatten  
14. Notities maken 
15. Blokkeren van berichten 
16. Groepen maken 
17. Documenten delen in een Facebookgroep 
18. Deelnemen aan Facebookgroepen 
19. Facebook pagina maken 
20. Discussieforum toevoegen 
21. Toepassingen installeren, gebruiken en verwijderen 
22. Educatieve Facebook pagina’s 
23. Facebook voor ontwikkelaars 
24. Inhoud koppelen aan Facebook 
25. Account deactiveren/verwijderen 



Fiche 1: Starten met Facebook 
een Facebook-account maken 

 

! ! ! !!

Stap 1: Vul je persoonlijke gegevens in 

 

 
! Open je internetbrowser en surf naar 

http://www.facebook.com 
 

! Vul vervolgens je persoonlijke gegevens in. 
 

! Sluit deze stap af door op de knop 
‘Registeren’ te klikken. 

 
Stap 2: Beveiligingscontrole 
 

 

  
! Vul de beveiligingscontrole in.  

  
 

 
 
 

 
Stap 3: Vrienden zoeken 

 

  
! Hier kan je beslissen of via Skype, Windows 

Messenger of andere toepassingen 
vriendschapsverzoeken verstuurd zullen 
worden.  
 

! Alle contactpersonen in deze toepassingen 
zullen een e-mail ontvangen met je 
vriendschapsverzoek. 

 
  



Fiche 1: Starten met Facebook 
een Facebook-account maken 

 

! ! ! !!

Stap 4: Profielgegevens 

 

  
! Vul je profielinformatie verder aan met je 

opleiding en werk. 
 

 
Stap 5: Vrienden toevoegen 

 

  
! Afhankelijk van je profielinformatie zal 

Facebook je enkele vrienden suggereren 
 

! Om ze toe te voegen klik je onder hun naam 
op ‘Toevoegen als vriend’. 

 
Stap 6: E-mailbevestiging 

 
 
 

 
 
E-mailvoorbeeld: 

 

  
! Tijdens de voorgaande stappen heeft 

Facebook je een e-mail gestuurd om je 
registratie te bevestigingen en te voltooien. 
 

! Deze melding zal automatisch verdwijnen 
zodra jouw registratie voltooid is.  

 
! Klik op de blauwe link in je e-mail of klik op de 

groen knop ‘Registratie voltooien’. 
 

 
  



Fiche 1: Starten met Facebook 
een Facebook-account maken 

 

! ! ! !!

Stap 7: Welkomstbericht 

 

  
! Door jouw e-mailadres en wachtwoord op te 

geven zal Facebook vriendschapsverzoeken 
versturen naar al je contactpersonen. 
 

! De overige punten worden besproken in de 
volgende fiches. 

 
Stap 8: Aan de slag 

 

  
! Proficiat je Facebook-account is klaar.  

 
! Er zijn 3 manieren om meer uit je account te 

halen. Deze worden stap voor stap behandeld 
in de volgende fiches.  



Fiche 2: Accountinstellingen 
Persoonlijke gegevens invullen 

 

! ! ! !!

Stap 1: Accountinstellingen openen 

 

 
! Klik op het pijltje langs startpagina en kies 

voor ‘Accountinstellingen’. 

 
Stap 2: Algemene accountinstellingen 
 

 

  
! Met de algemene instellingen kan je de 

weergavenaam, jen gebruikersnaam, e-
mailadres en het wachtwoord van je profiel 
wijzigen. 
 

! Om wijzigingen aan te brengen, klik telkens 
achteraan op de knop ‘Bewerken’. 

 
! Na het wijzigingen van gegevens, klik je op 

‘Wijzigingen opslaan’. 
 

 
Stap 3: Beveiliging 

 

 

  
! De beveiligingsinstellingen bevatten de 

mogelijkheid om je profiel nog beter te 
beschermen. 
 

! Veilig browsen via HTTPS kan ingeschakeld 
worden. Op deze manier worden gegevens 
versleuteld verzonden via het internet.  

 
! Je kan ook meldingen ontvangen zodra 

iemand zou aanmelden vanop een computer 
die niet eerder gebruikt werd om je Facebook-
profiel te bezoeken.  
 
 

 
Stap 4: Meldingen 

 

 

  
! Facebook zal meldingen versturen (via e-

mail) wanneer er bepaalde handelingen 
worden uitgevoerd die van invloed zijn op jou. 
Bepaal hier wanneer je bepaalde meldingen 
wil ontvangen. 
 

! Plaats een vinkje achter de functie om een 
melding te ontvangen. 

 
! Klik tenslotte op ‘Wijzigingen opslaan’. 

 
 
 
 
 



Fiche 3: Profiel bewerken 
Persoonlijke gegevens invullen 

 

! ! ! !!

Stap 1: Instellingen openen 
 

 
 
 

 

  
! Klik op jouw eigen naam bovenaan in de 

blauwe balk. 
 

! Je krijgt nu een overzicht te zien van je eigen 
Facebook-profiel. Dit is ook de weergave 
zoals jouw vrienden je profiel zien. 
 

! Klik vervolgens op ‘Informatie bijwerken’. 
 
Stap 2: Informatie bijwerken 

 

 
 

 
 

 
 

  
! Klik op de knop bewerken om de informatie 

toe te voegen of aan te passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Bepaal voor wie de informatie beschikbaar is. 
o Openbaar – voor iedereen 
o Vrienden – enkel personen uit je 

vriendenlijst. 
o Alleen ik – alleen voor jezelf. 
o Aangepast – bepaal op naam wie 

deze informatie wel of niet mag 
bekijken. 

 
 
 
 

! Aangepast, geef de namen in van de 
personen die de informatie wel of niet mogen 
zien. 
 

! Klik altijd op ‘Wijzigingen opslaan’. 



Fiche 4: Privacybeleid 
De belangrijkste privacyinstellingen 

 

! ! ! !!

Stap 1: Standaard privacyinstellingen 
 

 
 

 
 

 
! Klik op het pijltje langs startpagina en kies 

voor ‘Privacyinstellingen’. 
 

! Je kan de privacy van statusupdates, foto’s 
en andere gegevens bepalen met de 
inlinepubliekselectie. Dit wil zeggen dat je 
altijd bij het aanpassen van gegevens apart 
kan bepalen voor wie de info beschikbaar is. 

 
 
 

! Je kan ook een standaardprivacy bepalen 
voor alle toekomstige berichten.  

 

 
Stap 1: Contact maken op Facebook 

 

 
 

 
! Bepaal welke algemene gegevens je vrienden 

kunnen gebruiken om jou te vinden op 
Facebook. 

 
 

 

  
! Bepaal eerst wie je kan zoeken via jouw e-

mailadres of telefoonnummer. 
 

! Bepaal vervolgens of iedereen je een 
vriendschapsverzoek kan sturen. Je kan ook 
instellen dat enkel vrienden van vrienden je 
kunne uitnodigen. 

 
! Tenslotte kan je bepalen wie je een 

Facebook-bericht (e-mail) kan versturen via 
Facebook.  

 
Stap 2: Tijdlijn en taggen 

 

 

  
! Bepaal wat er gebeurt wanneer vrienden jou 

of je inhoud taggen, of iets op je tijdlijn zetten 
 

 

 
! Bij deze instellingen bepaal je wie op jouw 

tijdlijn mag schrijven. Wie deze berichten kan 
lezen.  
 

! Bepaal ook zelf wie je mag taggen in 
berichten en foto’s. Facebook kan ook 
tagsuggesties doen wanneer er foto’s worden 
geüpload die op jou lijken.  

 

 
 
 



Fiche 4: Privacybeleid 
De belangrijkste privacyinstellingen 

 

! ! ! !!

Stap 3: Apps en websites 
 
 

 

!  Opgelet: op Facebook zijn je naam, 
profielfoto, geslacht, netwerken , 
gebruikersnaam en gebruikers-id altijd 
openbaar beschikbaar, ook voor 
toepassingen. 
 

! Bepaal verder in deze instellingen welke 
gegevens nog beschikbaar mogen zijn. 

 

  
! Klik op instellingen bewerken, om vervolgens 

te bepalen welke gegevens gedeeld worden 
met de toepassing.  
 

 

! Je kan vervolgens bepalen welke gegevens 
de toepassing kan raadplegen. Klik op het 
kruisje om dit te voorkomen.  
 

! Bepaal ook wie berichten van deze 
toepassing mogen lezen op je tijdlijn.  

 

 

 
 

  
! Klik op ‘Instellingen bewerken’ om te bepalen 

welke gegevens van jou beschikbaar zijn via 
toepassingen die vrienden van jou gebruiken. 
 

 

 
! Wil je niet dat gegevens van jou via jouw 

vrienden verspreid worden, zorg er dan voor 
dat de vakjes niet aangevinkt zijn. 
 

! Klik tenslotte op ‘Wijzigingen opslaan’. 
 

 
 

 

  
! Deze instelling bepaalt of mensen je tijdlijn 

kunnen bezoeken via een zoekmachine zoals 
Google.  

 
Stap 4: Het publiek beperken voor eerdere berichten 

 

 
 

  
! Bepaal de zichtbaarheid van oudere berichten 

die gedeeld zijn met ‘vrienden van vrienden’ 
en met iedereen. Je kan deze berichten met 
één muisklik beperken tot enkel vrienden. 

 
 
 
 



Fiche 4: Privacybeleid 
De belangrijkste privacyinstellingen 

 

! ! ! !!

Stap 5: Blokkeringen beheren 
 

 
 

  
! Hier krijg  je een overzicht over de 

toepassingen en personen die geblokkeerd 
zijn. 

!  

 

 

 
! Voeg aan deze lijst personen die toe die 

enkel informatie kunnen bekijken van jou die 
je openbaar deelt.  

 

 

 

 
! Voeg de naam of het e-mailadres toe van de 

persoon die je wil blokkeren. Deze persoon 
kan geen contact meer maken met jou via 
Facebook.  

 

 

 

 
! Wil je geen uitnodiging van vrienden 

ontvangen om toepassen te installeren of om 
spelletjes te spelen, geef dan hun naam in. 

 

 

 

 
! Wil je geen uitnodiging van vrienden 

ontvangen om deel te nemen aan een 
evenement, geef dan hun naam in. 

 



Fiche 5: Facebook Helpcentrum 

 

! ! ! !!

 
Stap 1: Help 

 

 
! Klik op het pijltje langs startpagina en kies 

voor ‘Help’. 
 

! Aan de hand van standaardvragen, krijg je 
korte antwoorden over enkele 
basisinstellingen van Facebook.  

 
Stap 2: Helpcentrum 
 

 

  
! Kan je geen oplossing vinden in het 

bovenstaande, dan kan je het ‘Helpcentrum’ 
openen. 
 

! Klik op een bepaalde topic om meer 
informatie te bekijken of stel zelf een vraag 
 

 
 
 

 

 

  
! Korte eenvoudige antwoorden worden 

geformuleerd om een oplossing te bieden 
voor jouw probleem. 

 



Fiche 6: Vriendenlijst beheren 

 

! ! ! !!

Stap 1: Nieuwe vriendenlijst maken 

 

  
! Klik in het linker menu op ‘meer’ langs 

‘Vrienden’. 
 

! Je krijgt nu enkele standaardlijsten te zien op 
basis van je profielgegevens. 

 
! Klik op ‘Lijst maken’ om een nieuwe lijst te 

maken. 
 

 

 
! Geef de nieuwe lijst een naam. 

 
! Voeg vervolgens enkele ‘leden’ toe.  
 

 
Stap 2: Nieuwe berichten filteren 

 

  
! Je kan alle berichten op je Facebook 

startpagina filteren op basis van je 
vriendenlijsten. 
 

! Klik op een lijst, de berichten, foto’s, enz. Die 
je nu te zien krijgt zijn enkel gegevens van 
personen die in deze bepaalde lijst zitten. 
 

 
Stap 5: Vrienden toevoegen 

 
 

 

 
! Klik op ‘Zoeken’ en geef de naam in van de 

persoon die u wil toevoegen. 
 

! Klik op ‘Vriend toevoegen’. 
 

! Voeg vervolgens deze persoon toe aan een 
bestaande lijst. 

 

 
 



Fiche 7: Bericht plaatsen op de tijdlijn 

 

! ! ! !!

Stap 1: Bericht ingeven 
 

 

 
! Klik op ‘Wat ben je aan het doen? 

 
! Typ je bericht in. 

 

 
Stap 2: Vrienden taggen 
 

 

  
! Klik op het icoontje van ‘vrienden’ en 

vervolgens op ‘Met wie ben je?. 
 

! Door een naam van een vriend in te geven 
kan je deze taggen in je eigen bericht.  
 

 
 
Stap 3:  Locatie toevoegen 

 

  
! Klik nu op icoontje van ‘Locatie’ en 

vervolgens op ‘Waar ben je?’. 
 

! Geef nu de naam van de locatie waar je bent.  
 

 
Stap 4: Privacy bepalen 

   
! Klik op de knop ‘Vrienden’. 

 
! Door op alle lijsten te klikken kan je dit bericht 

enkele delen met de personen in deze lijst.  
 

! Via aangepast kan je ook bepalen wie het 
bericht niet mag zien. Het is ook mogelijk om 
een groep (lijst) aan te duiden zodat deze 
groep van personen het bericht niet kunnen 
lezen. 
 
 

 
Stap 5: Bericht plaatsen 

 

 
! Klik tenslotte op ‘Plaatsen’ om het bericht op 

je eigen tijdlijn te plaatsen.  
 

! Indien je vrienden getagd hebt, zal het bericht 
ook op hun tijdlijn te zien zijn.  



Fiche 8: Foto’s/video uploaden 

 

! ! ! !!

Stap 1: Foto’s toevoegen - mogelijkheden 
 

 

 
! Klik op ‘Foto/video’. 

 
! Met de eerste twee mogelijkheden ga je een 

individuele foto of video toevoegen aan een bericht. 
 

! De laatste mogelijkheid is het aanmaken van een 
album dat zichtbaar zal zijn op jouw profiel onder 
foto’s. 

 
Stap 1.2: Foto/video uploaden 
 

 

  
! Klik op ‘Foto/video uploaden’ 

 
! Klik vervolgens op ‘Kies bestand’ om een foto 

of video toe te voegen aan jouw bericht. 
 

! Kies een foto/video vanop jouw computer. 
 

! Klik tenslotte op ‘Plaatsen’. 
 

! Let op: bepaal eventueel opnieuw met wie 
deze foto/video wil delen. 

 
Stap 1.3:  Webcam gebruiken 

 

  
! Klik op ‘Webcam gebruiken’. 

 
! Sta het gebruik van Adobe Flash Player toe.. 

 
! Klik rechtsboven aan op het foto-symbool om 

over te schakelen naar de foto-modus. 
 

! Om een filmfragment op te nemen klik op de 
rode record-knop.  

 
! Om een foto te nemen klik dan op de blauwe 

foto-knop. 
 

! Voeg vervolgens informatie over de foto/video 
toe. 
 

! Klik tenslotte op ‘Plaatsen’. 
 

 
Stap 1.4: een fotoalbum maken 

 

  
! Klik op ‘Fotoalbum maken’. 

 
! Selecteer meerdere foto’s van je harde schijf. 

 
! Tijdens het uploaden kan een albumtitel, een 

omschrijving, locatie en de datum toevoegen, 
alsook de kwaliteit van de foto’s bepalen. 

 
! Je kan ook per foto apart informatie voorzien, 

vrienden taggen en een locatie toevoegen. 
 

! Klik ‘Foto’s plaatsen’ als alle foto’s zijn 
toegevoegd en alle informatie is ingevuld. 

 



Fiche 9: Poll lanceren 
 
 

! ! ! !!

Stap 1: Een vraag stellen 
 

 

 
! Klik op ‘Vraag stellen’. 

 
! Typ jouw vraag/poll in die je wil lanceren. 

 

 
Stap 2: Poll-opties toevoegen 
 

 

  
! Bepaal of jouw vrienden zelf opties/mogelijke 

antwoorden mogen invullen. 
 

! Indien je wenst, kan je ook enkele mogelijk 
antwoorden ingeven waaruit jouw vrienden 
moeten kiezen. 

 

 
Stap 3: Privacy bepalen 

 

 

  
! Bepaal vervolgens met wie je deze poll wil 

delen. 
 

 
Stap 4: Poll lanceren 

 

 

  
! Klik tenslotte op ‘Plaatsen’. 

 



Fiche 10: Websites delen 

 

! ! ! !!

Stap 1: Een URL toevoegen 
 

 

 
! Klik op ‘’Wat ben je aan het doen?”. 

 
! Typ vervolgens de URL in.  

 
Stap 2: Foto kiezen 
 

 

  
! Je krijgt nu een voorbeeld van jouw bericht te 

zien.  
! Kies eventueel de gepast foto. Deze foto’s 

zijn afkomstig van de website die je toevoegt.  
 

! Indien je geen foto wenst bij de URL, kan je 
het vakje ‘Geen foto’ aanklikken. 

 
 

 
Stap 3: Informatie toevoegen 

 

  
! Plaats eventueel extra informatie bij het 

bericht, door achter de URL nog tekst toe te 
voegen. 
 

 
Stap 4: Privacy bepalen 

 

  
! Bepaal nu voor wie dit bericht bestemd is. 

 

 
Stap 4: Website plaatsen 

 

  
! Klik tenslotte op ‘Plaatsen’. 

 



Fiche 11: Levensgebeurtenis toevoegen 

 

! ! ! !!

Stap 1: Tijdlijn openen 
 

 

 
! Klik op je eigen naam bovenaan in de 

Facebook balk. 

 
Stap 2: Levensgebeurtenis toevoegen 
 

 

  
! Klik op ‘Levensgebeurtenis’. 

 
! Klik een thema om aan te passen. 
 

 

 

 
! Bij elke gebeurtenis zal je een omschrijving 

kunnen toevoegen. 
 

! In dit voorbeeld voeg je de naam in van de 
sport. 

 
! Een eventuele locatie en datum kan ook 

toegevoegd worden.  
 

! Foto’s aan gebeurtenissen toevoegen kan op 
2 manieren; (1) vanuit een bestaand album of 
(2) een nieuwe foto uploaden. 

 
 
Stap 3: Privacy bepalen 

 

  
! Bepaal onderaan langs de knop ‘Opslaan’ om 

deze gebeurtenis te delen met een bepaalde 
groep(lijst) die je reeds hebt aangemaakt. 
 

 
Stap 4: Gebeurtenis opslaan 

 

  
! Klik tenslotte op ‘Opslaan’ om de gebeurtenis 

toe te voegen aan je tijdlijn. 
 



Fiche 12: Berichten versturen 
 
 

! ! ! !!

Stap 1: Berichtenlijst openen 
 

 

 
! Klik op ‘Berichten’ in het menu aan de 

linkerzijde. 
 

! Je krijgt nu een overzicht te zien van alle 
berichten. 

 
Stap 2: Nieuw bericht maken 
 

 
 

 

  
! Klik op de knop ‘Nieuw bericht’ aan de 

rechterzijde. 
 

! In het nieuwe venster kan je jouw bericht 
opmaken.  

o Voeg een ontvanger toe. 
o Typ het bericht. 
o Voeg eventueel een bijlage en/of 

foto toe. 
 

! Klik tenslotte op verzenden. 
 

 
Stap 3: Overzicht van de berichten 

 

 
 

  
! De berichten worden niet opgedeeld in 

ontvang en verzonden. Alle berichten worden 
getoond on het algemene menu ‘Berichten’. 
 

! Open een bericht om de conversatie van dit 
bepaald bericht te bekijken.  

 
Stap 4: Berichten acties 

 

 

  
! Open een bericht om de specifieke acties te 

bekijken.  
! Mogelijke acties: 

o Markeren als ongelezen 
o Doorsturen 
o Openen in chatvenster 
o Archiveren 
o Berichten verwijderen 
o Rapporteren als spam 
o Gesprek rapporteren 
o Verplaatsen naar ‘Overige’. 



Fiche 13: Chatten  
 
 

! ! ! !!

Stap 1: Chat openen 
 
 

 

 
! De chat-functie kan je terugvinden aan de 

rechterzijde van het scherm. 
 

! Standaard is de chat-functie ingeschakeld. 
Klik op het tandwiel  
 

! Je krijgt een overzicht te zien van alle 
vrienden die online zijn. Verdeeld in de lijsten 
die je voordien hebt aangemaakt. 

 
Stap 2: Chat instellingen 
 

 

  
! ‘Klik op het tandwiel, om chatgeluiden uit te 

zetten. 
! Bepaal bij de geavanceerde instellingen wie 

van je vrienden mag zien als je online bent.  
 

 
Stap 3: Chatten 

 

  
! Klik op de naam van de persoon waarmee je 

wil chatten. 
 

! Er opent zich een klein venster onderaan de 
pagina.  

 
! Typ de tekst in en druk op de enter-toets. 

 
! Klik op het ‘camera-icoontje’ om video-chat te 

starten. 
 

 
Stap 4: Chat opties 

 

  
! Met meerdere vrienden in groep chatten: 

o Klik op het tandwiel 
o Kies voor ‘Vrienden toevoegen aan 

chat. 
 

! Geschiedenis wissen: 
o Klik op het tandwiel 
o Kies voor ‘Venster wissen’. 

 
 



Fiche 14: Notities maken 
 
 

! ! ! !!

Stap 1: Notities openen 

 

 
! Klik op Notities (in het menu aan de 

linkerzijde) 
 

! Je krijgt nu een overzicht te zien van alle 
notities die jouw vrienden gemaakt hebben.  
 

!  Kies vervolgens voor  ‘Een notitie schrijven’ 
om zelf een notitie te maken. 
 

 
Stap 2: Notitie schrijven 
 

 

  
! Geef eerst een titel voor je notitie. 

 
! In het volgende vak plaats je jouw notitie. 

 
! Voeg eventueel nog enkele foto’s toe. 

 
! Bij ‘Privacy’ bepaal je wie de notities kunnen 

lezen. 
 

! De notitie kan onmiddellijk gepubliceerd 
worden door op ‘Publiceren’ te klikken. 

 
! Indien je de notitie als een concept opslaat, 

dan zal hij enkel beschikbaar zijn voor jezelf 
om achteraf nog wijzigingen aan te brengen. 
Dit concept kan je later wel publiceren. 

 
 
 
 
 

 
Stap 3: Notities raadplegen 

 

  
! Bekijk de notities van vrienden en of pagina’s. 

 
! Je kan ook reageren op notities. 

  



Fiche 15: Blokkeren van berichten 
 
 

! ! ! !!

Stap 1: Nieuwsoverzicht bekijken 

 

 
! Bekijk het nieuwsoverzicht van je Facebook 

profiel. 
 

 
Stap 2: Berichten blokkeren 
 

 
 

  
! Klik op het pijltje achteraan het bericht. 

 
! Er zijn 2 mogelijkheden om berichten te 

verbergen: 
o Verslag verbergen 

" Dit bericht wordt verborgen 
en zal niet meer 
beschikbaar zijn 
 

o .Alles verbergen van House MD 
Game: 

" Er zullen geen berichten 
meer van House MD Game 
gepubliceerd worden op 
jouw overzichtspagina.  

 
Stap 3: Berichten van personen blokkeren 

 

  
! Kies voor het soort van abonnement dat je wil 

hebben. Deze instelling zorgt ervoor dat je 
kan bepalen welke soort van updates van 
vrienden je wil zien.  
 

! Je kan ook het abonnement stop zetten, 
d.w.z. dat je geen berichten meer zal zien op 
je overzichtspagina.  

 



Fiche 16: Groepen maken 
 
 

! ! ! !!

Stap 1: Groep maken 

 

 
! Klik op ‘Groep maken’ in het menu aan de 

linkerzijde. 
 

! Er zal een venster geopend worden 

 
Stap 2: Groepsnaam + leden 
 

 

  
! Kies een naam voor de groep. 

 
! Klik op het pijltje langs de groepsnaam om 

het icoontje te veranderen van de groep. 
 

! Voeg vervolgens de namen van de leden toe 
aan de groep. 

 
! Bepaal het privacy van deze groep. 

 
! Je moet tenminste 1 vriend toevoegen. 

Andere leden kunnen de groep zoeken, tenzij 
het een geheime groep is. 
 

 

 
Stap 3: Meldingen van de groep beheren 

 

 
 

 

  
! Klik op de knop ‘Meldingen’. 

 
! Klik op ‘Instellingen. . .’ 

 
! Bepaal of je een e-mail wil ontvangen als er 

nieuwe berichten gepubliceerd worden.  
 

! Klik tenslotte op ‘Wijzigingen opslaan’.  
 

 
 
 
 
 



Fiche 16: Groepen maken 
 
 

! ! ! !!

 
Stap 4: Groep chat 

 

 
 

  
! Klik op het tandwiel om de opties te bekijken. 

 
! Kies voor ‘Naar online chat gaan’. 

 
! Dit geeft de mogelijkheid om met de online 

groepsleden te chatten.  

 
Stap 5: Groep bewerken 

 

 
 

  
! Klik op het tandwiel en kies voor ‘Groep 

bewerken’. 
. 

! Je hebt nu de mogelijkheid om volgende 
gegevens aan te passen: 

o Groepsnaam 
o Logo 
o Privacy 
o Omschrijving 

 
! Bepaal verder hoe nieuwe leden toegevoegd 

kunnen worden. 
 

! Bepaal ook of elk lid een bericht mag 
plaatsen of enkel de beheerders. 

 
! Een e-mailadres kan ingesteld worden. Alle e-

mails die gestuurd worden naar dit adres 
worden verstuurd naar alle leden van de 
groep. 

 
Stap 6: Vrienden toevoegen 

 

 
 

 

  
! Klik op ‘Over de groep’. 

 
! Klik aan op de knop ‘Vrienden toevoegen’. 

 
! Start met het intypen van de naam. 

 
! Vervolgens krijg je enkele suggesties. Klik op 

de naam en op toevoegen. 
 

! De persoon krijgt nu een verzoek om deel uit 
te maken van de groep. 

 
 
 
 
 
 



Fiche 16: Groepen maken 
 
 

! ! ! !!

Stap 7: Vrienden verwijderen 
 

 
 

  
! Klik op ‘Over de groep’. 

 
! Klik in de lijst op het kruisje onder de naam 

van het lid dat je wil verwijderen. 
 

 



Fiche 17: Documenten delen in een Facebookgroep 
 
 

! ! ! !!

Stap 1: Document maken 

 

 
! Open de Facebook groep en klik op 

‘Documenten’. 
 

! Klik vervolgens op ‘Een document maken’. 
 

 
Stap 2: Titel aan het document geven 
 

 

  
! Geef een titel aan het document. 

 
! Klik op ‘Titel’ en geef jouw titel in. 

 
 

 
Stap 3: Document invullen 

 

 

  
! Plaats de inhoud van het document in de daar 

voorziene ruimte.  

 
Stap 4: Document opslaan 

 
  
! Klik op ‘Document maken’.  

 
Stap 5: Reageren op documenten 

 

  
! Op het document. 

 
! Onderaan het voorbeeld kan je een reactie 

schrijven.   

 
Extra: studenten ontwikkelen samen een document 

   
! Studenten kunnen deze functie ook gebruiken 

om gezamenlijk een document te maken over 
een bepaald onderwerp.  
 

! Klik op de knop ‘Bewerken’. 
 

! Het document zal geopend worden en je kan 
vervolgens inhoud toevoegen. 



Fiche 18: Deelnemen aan Facebookgroepen 
Facebook in Education 

 

! ! ! !!

Stap 1: Groep zoeken 

 

 
! Typ in het tekstvak zoeken ‘’Facebook in 

education’ in. 

 
Stap 2: Groep toevoegen 
 

 

  
! Klik op ‘Vind ik leuk’.  

 
! Nieuwsberichten zullen automatisch in je 

nieuwsoverzicht terecht komen. 
 

 
 
 

 
Stap 3: Informatie van de groep raadplegen 

 

  
! Klik op ‘Resources’ in de groep ‘Facebook in 

Education’. 
 

! Deze pagina bevat informatie over het 
gebruik van Facebook in het onderwijs. 

 
Stap 4: Uitschrijven 

 

 

  
! Klik op de knop ‘Vind ik leuk’ en klik 

vervolgens op ‘Vind ik niet meer leuk’. 
 

! Je zal voortaan geen berichten meer 
ontvangen van deze groep. 



Fiche 19: Facebook pagina maken 

 

! ! ! !!

Stap 1: Pagina menu openen 

 
 

 

 
! Klik in het linkermenu langs ‘Pagina’s’ op 

meer. 
 

! Klik vervolgens op ‘ Een pagina maken’. 
 

 
Stap 2: Categorie bepalen 

 

 
 

 
! Kies de categorie die bij jouw pagina past. 

 
! Om een schoolpagina te maken, kies je voor 

‘Bedrijf, organisatie of instelling. 
 

! Kies in de lijst een subcategorie en kies ook 
een naam voor de pagina.  

 
! Klik tenslotte op ‘Aan de slag’.  

 
 

 

 
Stap 3: Pagina instellen 

 

 
 

 
 

 
! Je kan een profielfoto voor de pagina 

instellen. Upload een foto vanaf jouw 
computer of vanaf een website. 
 

! Je kan deze stap ook overslaan en later een 
foto toevoegen. 

 
! Vul vervolgens ook algemene informatie in 

over de pagina. Plaats ook een link naar een 
andere interessante website.  

 
! Bepaal tenslotte nog het Facebook-webadres. 

Dit is de rechtstreekse link naar de Facebook 
pagina.  

 

 
 
 
 
 



Fiche 19: Facebook pagina maken 

 

! ! ! !!

Stap 4: Pagina promoten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
! Promoot je pagina door vrienden uit te 

nodigen. 
 

! Klik In het administratiepaneel op ‘Vrienden 
uitnodigen’. 

 
! Klik op de naam van een vriend om je pagina 

voor te stellen.  
 

 
Stap 5: Administratiepanel 

 

 

 
! Het administratiepanel geeft een overzicht 

van alle meldingen, nieuwe vind-ik-leuks, 
statistieken en berichten.  
 

! Klik op ‘Alles bekijken’ of ‘Alles weergeven’ 
om in details de gegevens te bekijken. 

 

 
Stap 6: informatie toevoegen 

 

 

 
! Informatie toevoegen aan een pagina werkt 

op dezelfde manier zoals voor jouw eigen 
profiel. 

 



Fiche 20: Discussieforum toevoegen 
Let op: enkel mogelijk voor een Facebook pagina 

 

! ! ! !!

Stap 1: Applicatie zoeken 

 

 
! Zoek naar ‘Forum for pages’ via de 

zoekfunctie van Facebook. 
 

 
Stap 2: Toevoegen aan pagina 

 
 

  
! Kies eerst de pagina waaraan je deze 

discussieruimte wil toevoegen. 
 

! Klik op ‘Add Page Tab’. 
 

 
Stap 3: Nieuwe discussie starten 

 

 

 

  
! Klik op ‘Forum’ op de pagina waar je deze 

hebt toegevoegd. 
 

! Klik vervolgens op ‘Nieuw topic’.. 
 

! Geef een onderwerp op voor het nieuwe 
forum en plaats er een bericht bij. 

 
! Klik tenslotte op ‘Post als mijn pagina’ om in 

naam van de pagina een bericht te plaatsen. 
Klik op ‘Post als mezelf’ om in eigen naam het 
bericht te plaatsen.  

 
Stap 4: Reageren op forum berichten 

 

  
! Open het forum waar je een reactie wil 

plaatsen. 
 

! Plaats in het vak ‘Type� uw reactie hier . . .’  
en klik op ‘Reageer’.. 



Fiche 21: Toepassingen installeren, gebruiken en 
verwijderen 

 
 

! ! ! !!

 
Stap 1: Toepassingen zoeken 

 

 
! Klik op ‘Apps en games’. 

 
! Je krijgt een overzicht te zien van 

toepassingen die je vrienden gebruiken. 
 

! Je kan ook de zoekfunctie van Facebook 
gebruiken. 

 
 

 
Stap 2: Toepassing installeren 
 
 

 

  
! Klik op de naam van een toepassing. 

 
! Bepaal wie de informatie mag lezen die deze 

toepassing zal posten op jouw tijdlijn.  
 

! Klik tenslotte op ‘Naar app gaan’. 
 

 
 
 

 
Stap 4.1: toepassing verwijderen 

 

  
! Klik op het pijltje langs startpagina. 

 
! Kies voor Accountinstellingen. 

 
! Klik op ‘apps’. 

 

 
Stap 4.2: Toepassing verwijderen 

 

 

 
! Klik achter de naam van de toepassing op het 

kruisje om de toepassing te verwijderen. 

 



Fiche 22: Educatieve Facebook pagina’s 
 
 

! ! ! !!

Stap 1: Zoeken naar Pagina’s 

 

 
! Gebruik het zoekvenster om een pagina te 

zoeken. 
 

! Sorteer vervolgens op ‘Pagina’s’. 

 
Stap 2: Berichten opvolgen 
 

 

  
! Geef de studenten de opdracht om bepaalde 

berichten op te volgen en hun eigen mening 
te formuleren. Ze kunnen ook gebruik maken 
van reacties van andere mensen om hun 
mening te funderen. 
 

 
 
 

 
Stap 3: Discussiesessies 

 

 

  
! Laat de studenten deelnemen aan een Poll. 

 
! Gebruik de resultaten als beginpunt voor een 

klasdiscussie. 
 

 
Enkele voorbeelden van Pagina’s 
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Fiche 23: Facebook voor ontwikkelaars 
Sociale plugins toevoegen aan je website 

 

! ! ! !!

Met de ‘Social plugin’ kan ervoor zorgen dat informatie op jouw website gemakkelijk gedeeld 
kan worden op Facebook. 

Stap 1: Open ‘Facebook Developers’ 
 

 

 
 

! Klik onderaan de pagina van Facebook op 
‘Ontwikkelaars’. 
 

! Of ga rechtstreeks naar: 
http://developers.facebook.com 

 
 

 
Stap 2: Open ‘Facebook for websites’ 
 

 

  
! Klik op ‘Build for Websites’. 

 
! Klik vervolgens op ‘Core Concepts’ in de 

menubalk. 
 

! Kies tenslotte voor ‘Social Plugins’. 
 

 
 
 

 
Stap 3: Sociale plugins 

 
 

Like Button: 

 
 

Send Button: 

 
 

Subscribe button: 

 
 

Comments: 

 
 

Like box: 

 
 

  
! Verschillende ‘Social Plugins’ zijn 

beschikbaar. Enkele interessante plugins 
worden hier omschreven. 
 

! Like Button: met 1 muisklik kunnen 
bezoekers van jouw site pagina’s delen op 
Facebook. 

  
! Send Button: voeg deze knop toe op je 

website om bezoekers snel jouw website te 
delen op Facebook.  

 
! Subscribe Button: geeft de mogelijkheid om 

te abonneren op jouw Facebook-pagina. 
 

! Comments: bezoekers kunnen reacties op 
jouw plaatsen met deze Facebook-plugin. 

 
! Like Box: bezoekers kunnen jouw Facebook 

pagina via jouw website ‘Liken’.  
 

 

 
 
 
 



Fiche 23: Facebook voor ontwikkelaars 
Sociale plugins toevoegen aan je website 

 

! ! ! !!

Stap 4: ‘Like Button’ aanmaken en kopiëren  

 
 

  
! Kies voor de ‘Like Button’. 

 
! Geef de URL van je website in. 

 
! Kies een lay-out stijl. 

 
! Bepaal of je de profielfoto’s van Facebook wil 

zien. 
 

! Bepaal de breedte van de knop. 
 

! Kies welk woord moet er verschijnen op de 
knop. 

 
! Kies een lettertype en een kleurschema. 

 
! Klik tenslotte op ‘Get Code’. 

 

 

! Kopieer de code. 
 

! Plak deze code op je website. 
 

Let op: je moet deze code plakken in de 
HTML-opmaak van je site. 
 
 

! De ‘Like-button’ zal beschikbaar zijn op jouw 
website. Bezoekers kunnen hier nu op klikken 
en zo jouw website verspreiden via 
Facebook. 

 



Fiche 24: Inhoud koppelen aan Facebook 
Werken met ‘Addthis’ 

 

! ! ! !!

Voorzie je eigen site met knoppen om informatie te delen via verschillende sociale netwerksites 
 
Stap 1: Open AddThis website 

 

 
! Ga naar http://www.addthis.com 

 
Stap 2: Kies een Lay-out 
 

 

  
! Kies de gewenste lay-out voor je AddThis-

knop. 
 

 
 
 

 
Stap 3: Maak de knop 

 

  
! Klik op de ‘Get AddThis’-knop. 

 
! Indien je registreert kan gebruik maken van 

analyse gegevens van AddThis. 
 

 
Stap 4: Kopieer de code 

 
 

  
! Kopieer de code. 

 
! Plak deze code op je website of in je 

leeromgeving. 
 

! Indien iemand op de knop van Facebook 
drukt, zal er een melding op zijn/haar pagina 
verschijnen met een link naar de website. 
 



Fiche 25: Een account deactiveren/verwijderen 
 
 

! ! ! !!

Een account deactiveren geeft je de mogelijkheid om je profiel tijdelijk niet beschikbaar te 
maken en later terug te activeren. Alle foto’s, berichten, enz. zullen terug beschikbaar zijn.  
 
Stap 1: Accountinstellingen 

 

 
! Klik op het pijltje langs de startpagina en kies 

voor ‘Accountinstellingen’.. 

 
Stap 2: Account deactiveren 

 

 
 

 

  
! Kies vervolgens voor ‘Beveiliging’ 

 
! Klik onderaan op ‘Je account deactiveren’. 

 

 
Stap 2.3: Account deactiveren bevestigen 

 
 

 
 

  
! Je bent verplicht om een reden op te geven 

om je account te deactiveren. 
 

! Indien je groepen gemaakt hebt, kan je deze 
nog eerst bewerken. 

 
! De voorlaatste stap is je nog uitschrijven voor 

e-mailberichten van Facebook. 
 

! Klik tenslotte op ‘Bevestigen’. 
 
 
 

! Bevestig nogmaals deze keuze door je 
wachtwoord in te geven alsook de 
beveiligingscontrole. 

 
 

 
  



Fiche 25: Een account deactiveren/verwijderen 
 
 

! ! ! !!

Stap 4: Bevestiging Account deactivatie 
 

 
 

 

  
! Je account is gedeactiveerd. 

 
! In je mailbox ontvang je ook een bevestiging. 

 

 
Stap 5:Account terug activeren 

 

 
 

  
! Meld te opnieuw aan bij Facebook met je e-

mailadres en wachtwoord. 

 
Stap 6:Account definitief verwijderen 

 

 
 

  
! Ga naar 

http://www.facebook.com/help/delete_account 
 

! Klik op ‘Mijn account verwijderen’. 

 



Ethisch-‐Deontologische	  Code	  
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Ethisch-‐deontologische	  code	  
	  
	  

1 Inleiding	  
Het	  massaal	  gebruik	  van	  een	  sociaal	  medium,	  zoals	  Facebook,	  kan	  als	  gevolg	  
hebben	  dat	  er	  ook	  misbruiken,	  pesterijen,	  wangedrag	  en	  dergelijke	  
voorkomen.	  Het	  is	  dan	  ook	  belangrijk	  dat	  vanuit	  onderwijskundig	  standpunt	  
een	  gezonde	  mix	  wordt	  nagestreefd:	  een	  medium	  van	  dergelijke	  omvang	  kan	  
niet	  meer	  verboden	  worden.	  Het	  kan	  enkel	  binnen	  de	  schoolmuren	  en	  tijdens	  
de	  schooluren	  verboden	  worden:	  wat	  jongeren	  er	  in	  hun	  vrije	  tijd	  mee	  doen,	  
is	  niet	  controleerbaar.	  Daarenboven	  bieden	  sociale	  media	  ook	  voldoende	  
positieve	  onderwijskundige	  opportuniteiten.	  De	  gezonde	  mix	  of	  blend	  die	  
nagestreefd	  wordt,	  omvat	  dan	  ook	  het	  positief	  stimuleren	  en	  het	  negatief	  
ontmoedigen.	  	  Deze	  code	  heeft	  als	  doel	  een	  bewustzijn	  over	  het	  wenselijk	  
gedrag	  te	  realiseren,	  de	  positieve	  elementen	  te	  beklemtonen	  en	  te	  
waarschuwen	  voor	  de	  mogelijke	  en	  schadelijke	  negatieve	  elementen	  en	  hun	  
gevolgen.	  
	  

2 Algemene	  gedragsregels	  
Het	  spreekt	  voor	  zich	  dat	  het	  gebruik	  van	  Facebook	  onderworpen	  is	  aan	  	  
algemene	  regels.	  Het	  is,	  net	  zoals	  in	  het	  gebruik	  van	  andere	  media,	  niet	  
toegelaten	  andere	  gebruikers	  of	  niet-‐gebruikers,	  zoals	  mede-‐studenten,	  
leerlingen,	  leerkrachten,	  ouders,	  …	  te	  beledigen,	  onrechtmatig	  te	  
beschuldigen,	  valse	  of	  onjuiste	  informatie	  over	  hen	  te	  verspreiden,	  …	  	  
	  

3 Specifieke	  Facebook-‐regels	  
a. Het	  gebruik	  van	  Facebook	  op	  zich,	  houdt	  het	  navolgen	  van	  bepaalde	  regels	  

in.	  Opgemerkt	  dient	  te	  worden	  dat	  heel	  wat	  gebruikers	  blijkbaar	  deze	  
regels	  nauwelijks	  kennen.	  We	  overlopen	  dan	  ook	  een	  aantal	  specifieke	  
regels,	  die	  expliciet	  in	  het	  Facebook	  privacy-‐beleid,	  gekoppeld	  aan	  elke	  
Facebook-‐account	  worden	  vermeld.	  	  

b. Facebook	  Principles	  (http://www.Facebook.com/#!/principles.php)	  	  
Facebook	  is	  opgebouwd	  op	  basis	  van	  10	  principes,	  die	  in	  essentie	  
neerkomen	  op	  openheid	  en	  transparantie	  met	  als	  doel	  dat	  individuen	  zich	  
kunnen	  verbinden	  (connect)	  en	  informatie	  kunnen	  delen	  (share).	  	  We	  
geven	  eerst	  deze	  10	  principes	  mee	  om	  daarna	  enkele	  relevante	  items,	  die	  
in	  het	  rood	  worden	  weergegeven,	  verder	  te	  bespreken.	  

i. Vrijheid	  om	  te	  delen	  en	  te	  verbinden	  
People	  should	  have	  the	  freedom	  to	  share	  whatever	  information	  
they	  want,	  in	  any	  medium	  and	  any	  format,	  and	  have	  the	  right	  to	  
connect	  online	  with	  anyone	  -‐	  any	  person,	  organization	  or	  service	  -‐	  
as	  long	  as	  they	  both	  consent	  to	  the	  connection.	  
	  

ii. Eigendom	  en	  controle	  over	  informatie	  
People	  should	  own	  their	  information.	  They	  should	  have	  the	  
freedom	  to	  share	  it	  with	  anyone	  they	  want	  and	  take	  it	  with	  them	  
anywhere	  they	  want,	  including	  removing	  it	  from	  the	  Facebook	  
Service.	  People	  should	  have	  the	  freedom	  to	  decide	  with	  whom	  they	  
will	  share	  their	  information,	  and	  to	  set	  privacy	  controls	  to	  protect	  
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those	  choices.	  Those	  controls,	  however,	  are	  not	  capable	  of	  limiting	  
how	  those	  who	  have	  received	  information	  may	  use	  it,	  particularly	  
outside	  the	  Facebook	  Service.	  
	  

iii. Vrije	  informatiestromen	  
People	  should	  have	  the	  freedom	  to	  access	  all	  of	  the	  information	  
made	  available	  to	  them	  by	  others.	  People	  should	  also	  have	  practical	  
tools	  that	  make	  it	  easy,	  quick,	  and	  efficient	  to	  share	  and	  access	  this	  
information.	  
	  

iv. Fundamentele	  gelijkheid	  
Every	  Person	  -‐	  whether	  individual,	  advertiser,	  developer,	  
organization,	  or	  other	  entity	  -‐	  should	  have	  representation	  and	  
access	  to	  distribution	  and	  information	  within	  the	  Facebook	  Service,	  
regardless	  of	  the	  Person's	  primary	  activity.	  There	  should	  be	  a	  
single	  set	  of	  principles,	  rights,	  and	  responsibilities	  that	  should	  
apply	  to	  all	  People	  using	  the	  Facebook	  Service.	  
	  

v. Sociale	  waarde	  
People	  should	  have	  the	  freedom	  to	  build	  trust	  and	  reputation	  
through	  their	  identity	  and	  connections,	  and	  should	  not	  have	  their	  
presence	  on	  the	  Facebook	  Service	  removed	  for	  reasons	  other	  than	  
those	  described	  in	  Facebook's	  Statement	  of	  Rights	  and	  
Responsibilities.	  
	  

vi. Open	  platformen	  en	  standaarden	  
People	  should	  have	  programmatic	  interfaces	  for	  sharing	  and	  
accessing	  the	  information	  available	  to	  them.	  The	  specifications	  for	  
these	  interfaces	  should	  be	  published	  and	  made	  available	  and	  
accessible	  to	  everyone.	  
	  

vii. Service	  
People	  should	  be	  able	  to	  use	  Facebook	  for	  free	  to	  establish	  a	  
presence,	  connect	  with	  others,	  and	  share	  information	  with	  them.	  
Every	  Person	  should	  be	  able	  to	  use	  the	  Facebook	  Service	  
regardless	  of	  his	  or	  her	  level	  of	  participation	  or	  contribution.	  
	  

viii. Common	  Welfare	  
The	  rights	  and	  responsibilities	  of	  Facebook	  and	  the	  People	  that	  use	  
it	  should	  be	  described	  in	  a	  Statement	  of	  Rights	  and	  
Responsibilities,	  which	  should	  not	  be	  inconsistent	  with	  these	  
Principles.	  
	  

ix. Transparant	  proces	  
Facebook	  should	  publicly	  make	  available	  information	  about	  its	  
purpose,	  plans,	  policies,	  and	  operations.	  Facebook	  should	  have	  a	  
town	  hall	  process	  of	  notice	  and	  comment	  and	  a	  system	  of	  voting	  to	  
encourage	  input	  and	  discourse	  on	  amendments	  to	  these	  Principles	  
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or	  to	  the	  Rights	  and	  Responsibilities.	  
	  

x. One	  world	  
The	  Facebook	  Service	  should	  transcend	  geographic	  and	  national	  
boundaries	  and	  be	  available	  to	  everyone	  in	  the	  world.	  
	  

Twee	  specifieke	  passages	  verdienen	  bijzondere	  aandacht,	  nl.	  het	  principe	  
over	  de	  eigendom	  en	  controle	  over	  informatie	  (principe	  2)	  en	  de	  service	  
(principe	  7).	  Facebook-‐gebruikers	  dienen	  zich	  ervan	  bewust	  te	  zijn	  (en	  
dus	  ook	  de	  verantwoordelijkheid	  ervoor	  te	  dragen)	  dat	  de	  informatie	  die	  
ze	  vrijgegeven	  hebben,	  een	  eigen	  weg	  kan	  gaan	  en	  dus	  niet	  meer	  
beheersbaar	  of	  controleerbaar	  is.	  Dit	  kan	  gaan	  over	  berichten,	  foto’s	  en	  
ook	  video’s.	  Het	  is	  belangrijk	  te	  beseffen	  dat	  Facebook	  dit	  effectief	  in	  de	  
principes	  inschrijft,	  waardoor	  Facebook-‐gebruikers	  dit	  effectief	  dienen	  te	  
weten.	  	  Op	  zich	  is	  dit	  niet	  echt	  nieuw	  en	  eigenlijk	  ook	  niet	  echt	  aan	  
Facebook	  verbonden.	  Het	  geldt	  voor	  het	  gehele	  internet	  en	  specifieker	  
voor	  alle	  WEB	  2.0	  	  toepassingen.	  ‘Think	  before	  you	  post’	  geldt	  dus	  ook	  
voor	  Facebook:	  http://www.youtube.com/watch?v=SGlrAhtQC24	  	  
	  
Wat	  de	  Facebook	  service	  betreft,	  dienen	  gebruikers	  zich	  te	  realiseren	  dat	  
het	  ‘lurken’,	  namelijk	  op	  internetforums,	  chatrooms,	  wiki’s,	  blogs	  en	  
sociale	  netwerksites	  enkel	  lezen,	  maar	  zelf	  niets	  publiceren,	  toegelaten	  is.	  
	  

c. Facebook’s	  gebruiksvoorwaarden	  
Een	  correct	  ethisch	  en	  deontologisch	  gebruik	  veronderstelt	  een	  
basiskennis	  van	  de	  gebruiksvoorwaarden	  van	  Facebook.	  Deze	  regels	  en	  
voorwaarden	  zijn	  soms	  complexer	  dan	  wat	  men	  veronderstelt.	  We	  geven	  
de	  voornaamste	  elementen	  uit	  de	  Facebook	  gebruiksvoorwaarden.	  (Klik	  
in	  Facebook	  onderaan	  op	  het	  woord	  ‘Gebruiksvoorwaarden’).	  

i. Facebook	  mag	  niet	  gebruikt	  worden	  onder	  de	  leeftijd	  van	  13	  jaar.	  
Dit	  houdt	  in	  dat	  bij	  de	  aanmaak	  van	  de	  account	  en	  registratie	  een	  
correcte	  leeftijd	  (geboortedatum)	  wordt	  ingevoerd.	  

ii. Het	  is	  niet	  toegestaan	  valse	  persoonlijke	  informatie	  in	  te	  voeren	  of	  
een	  account	  voor	  iemand	  anders,	  zonder	  toestemming,	  aan	  te	  
maken.	  

iii. Het	  is	  verboden	  meer	  dan	  één	  persoonlijke	  account	  aan	  te	  maken.	  
iv. Indien	  Facebook	  jouw	  account	  verwijdert,	  mag	  je	  geen	  nieuw	  

account	  aanmaken	  zonder	  Facebook’s	  toestemming.	  
v. Profiel-‐informatie	  moet	  accuraat	  en	  up-‐to-‐date	  zijn.	  	  

	  
d. Facebook’s	  privacybeleid	  

Enkele	  relevante	  items	  uit	  Facebook’s	  privacybeleid:	  
i. Facebook	  is	  gemaakt	  om	  mensen	  met	  elkaar	  te	  verbinden.	  Daarom	  
worden	  naam	  en	  profielfoto	  standaard	  voor	  iedereen	  getoond.	  Je	  
kunt	  deze	  instellingen	  niet	  veranderen.	  Indien	  je	  dit	  niet	  wenst,	  
dien	  je	  je	  profielfoto	  zorgvuldig	  te	  kiezen.	  
	  

ii. Geboortedatum:	  Facebook	  vraagt	  uitdrukkelijk	  naar	  de	  
geboortedatum,	  omdat	  gebruik	  onder	  de	  13	  jaar	  verboden	  is.	  
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Tevens	  geeft	  Facebook	  aan	  dat	  de	  leeftijd	  gebruikt	  wordt	  om	  voor	  
minderjarigen	  selectief	  advertenties	  toe	  te	  zenden	  (rechterkant	  
Facebook).	  Indien	  je	  dit	  wenst	  kan	  je	  jouw	  geboortedatum	  wel	  
verbergen,	  zodat	  andere	  Facebook-‐gebruikers	  dit	  niet	  zien.	  
	  

iii. Het	  gebruik	  van	  andere	  toepassingen,	  zoals	  games,	  en	  websites	  
vanuit	  Facebook.	  
De	  toepassingen	  of	  websites	  die	  je	  vanuit	  Facebook	  gebruikt	  en	  
derhalve	  eerst	  jouw	  toestemming	  vragen,	  gebruiken	  jouw	  
algemene	  informatie.	  Dit	  houdt	  in:	  jouw	  naam,	  de	  namen	  van	  jouw	  
vrienden,	  profielfoto’s,	  geslacht,	  gebruikersID,	  en	  die	  inhoud	  die	  je	  
openbaar	  gemaakt	  hebt	  voor	  ‘iedereen’.	  
	  

4 Codes	  voor	  het	  gebruik	  van	  Facebook	  
Er	  worden	  her	  en	  der	  reeds	  codes	  voor	  het	  gebruik	  van	  Facebook	  ontwikkeld.	  	  
Eén	  van	  de	  eerste	  gedragscodes	  voor	  sociale	  media	  werd	  ontwikkeld	  door	  
CNV	  in	  Nederland.	  In	  bijlage	  1	  voegen	  de	  we	  volledige	  code	  toe.	  Deze	  code	  is	  
vrij	  algemeen	  en	  probeert	  voornamelijk	  te	  waarschuwen.	  	  
	  

5 Misbruiken	  –	  Misdrijven	  
Geleidelijk	  aan	  ontwikkelen	  er	  zich	  ook	  speciale	  misdrijven,	  met	  benaming,	  
voor	  specifieke	  handelingen	  die	  op	  Facebook	  plaats	  vinden.	  Eén	  van	  de	  eerste	  
is	  frape,	  fraping	  en	  Facebook	  phishing.	  Beiden	  zijn	  van	  een	  totaal	  
verschillende	  insteek.	  Daar	  waar	  frape	  door	  de	  Facebook	  gebruiker	  zelf	  word	  
gerealiseerd	  is	  Facebook	  phishing	  georganiseerd	  door	  externen	  en	  is	  de	  
Facebook-‐gebruiker	  zich	  vaak	  zelfs	  niet	  bewust	  van	  het	  feit	  dat	  het	  gebeurd.	  	  
	  
a. Frape	  

A	  combination	  of	  the	  words	  ‘Facebook’	  and	  ‘Rape’.	  
The	  act	  of	  raping	  someones	  Facebook	  profile	  when	  they	  leave	  it	  logged	  in.	  
Profile	  pictures,	  sexuality	  and	  interests	  are	  commonly	  changed	  however	  
fraping	  can	  include	  the	  poking	  or	  messaging	  of	  strangers	  from	  someone	  
else’s	  Facebook	  account.	  (Urban	  Dictionary)	  	  
	  

b. Facebook	  Phishing	  
Phishing	  websites	  are	  created	  to	  look	  identical	  to	  authentic	  Facebook	  
pages.	  Phishing	  is	  common	  across	  the	  Internet.	  The	  fake	  sites,	  like	  the	  one	  
below,	  use	  a	  similar	  URL	  to	  Facebook.com	  in	  an	  attempt	  to	  steal	  people's	  
login	  information.	  The	  people	  behind	  these	  websites,	  known	  as	  "phishers,"	  
then	  use	  the	  information	  to	  access	  victims'	  accounts	  and	  send	  messages	  to	  
their	  friends,	  further	  propagating	  the	  illegitimate	  sites.	  In	  some	  instances,	  
the	  phishers	  make	  money	  by	  exploiting	  the	  personal	  information	  they've	  
obtained.	  	  
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6 Een	  voorstel	  voor	  deontologische	  code	  
Hierna	  wordt	  een	  opsomming	  gegeven	  van	  mogelijke	  richtlijnen	  voor	  het	  
gebruik	  van	  Facebook	  in	  onderwijsinstellingen.	  Deze	  code	  is	  een	  output	  van	  
het	  School	  of	  Education	  project	  ‘De	  Sociaal	  Genetwerkte	  Leraar’,	  dat	  loopt	  van	  
1	  september	  2010	  t./m.	  31	  augustus	  2012.	  Deze	  code	  is	  aanvullend	  op	  de	  
regels	  van	  algemeen	  gedrag.	  Deze	  code	  heeft	  niet	  alleen	  de	  bedoeling	  op	  
negatief	  Facebook-‐gebruik	  te	  focussen,	  maar	  vooral	  ook	  lerarenopleiders	  en	  
leerkrachten	  positief	  voor	  Facebook	  in	  onderwijs	  te	  motiveren.	  Deze	  code	  
wordt	  ruim	  besproken,	  voorgesteld	  en	  aangepast	  en	  wordt	  dan	  ook	  
voortdurend	  aangevuld	  en	  verbeterd.	  Alle	  suggesties	  zijn	  welkom	  op	  
edict@khlim.be.	  	  
	  
a. Respecteer	  alle	  richtlijnen,	  regels,	  adviezen	  die	  door	  Facebook	  zelf	  

opgelegd	  worden.	  Dit	  betekent	  alle	  gegevens	  dienen	  correct	  te	  zijn	  en	  
regelmatig	  geactualiseerd	  te	  worden.	  	  
	  

b. De	  hoofddoelstelling	  van	  Facebook	  is	  connecting	  en	  sharing.	  Hou	  je	  daar	  
ook	  aan.	  Elektronische	  communicatiemiddelen	  dienen	  niet	  om	  ruzie	  te	  
maken,	  beledigende	  taal	  te	  verkondigen,	  negatief	  te	  ventileren.	  Een	  
gouden	  regel	  hierbij	  is:	  	  “heb	  je	  echt	  niets	  positiefs	  over	  iemand	  te	  vertellen,	  
laat	  het	  negatieve	  dan	  ook	  maar	  achterwege!”	  
	  

c. Besef	  dat	  frape	  een	  misdrijf	  is.	  Indien	  iemand	  zijn	  Facebook-‐account	  open	  
laat	  staan,	  meld	  je	  dat	  of	  meld	  je	  zelf	  de	  betrokkene	  af.	  Grapjes	  zijn	  uit	  den	  
boze,	  omdat	  je	  zelf	  niet	  weet	  en	  beseft	  wie	  dat	  allemaal	  te	  lezen	  kan	  
krijgen.	  Het	  –	  al	  was	  het	  goed	  bedoeld	  -‐	  grapje	  kan	  iemand	  schade	  en	  
onvoorziene	  reacties	  en	  indrukken	  bezorgen.	  
	  

d. ‘Think	  before	  you	  post’	  moet	  een	  blijvend	  aandachtspunt	  zijn	  voor	  
Facebook-‐gebruik.	  Op	  het	  moment	  dat	  je	  berichten,	  informatie,	  foto’s	  en	  
video’s	  deelt,	  kunnen	  deze	  door	  anderen	  –	  ook	  voor	  gebruik	  buiten	  
Facebook	  –	  aangewend	  worden.	  Je	  bent	  hier	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  en	  
dient	  dit	  te	  beseffen	  vooraleer	  je	  iets	  publiceert.	  Data	  verwijderen	  is	  vaak	  
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te	  laat!	  
	  

e. Bij	  het	  gebruik	  van	  Facebook	  op	  een	  openbare	  computer	  of	  een	  computer	  
die	  je	  met	  meerderen	  deelt,	  moet	  je	  er	  voldoende	  aandacht	  aan	  besteden	  
de	  cookies	  te	  verwijderen.	  
	  

f. Wees	  voorzichtig	  met	  het	  gebruik	  van	  allerhande	  applicaties,	  games	  en	  
websites	  via	  Facebook.	  Deze	  apps	  nemen	  jouw	  ‘vrienden’	  over	  en	  sturen	  
hen	  vaak	  ongevraagd	  allerhande	  vragen,	  uitnodigingen,	  …	  Heel	  wat	  
Facebook-‐gebruikers	  zijn	  daar	  niet	  mee	  gediend.	  Besef	  dit!	  Gebruik	  apps	  
selectief	  en	  schakel	  ze	  in	  jouw	  account	  en	  profiel	  ook	  uit	  als	  je	  ze	  niet	  meer	  
wenst	  te	  gebruiken.	  
	  

g. Voor	  lerarenopleiders	  en	  leerkrachten:	  Facebook	  stimuleert	  connecting	  &	  
sharing.	  Daarom	  zijn	  studenten	  en	  leerlingen	  die	  online	  actief	  
samenwerken	  niet	  schuldig	  aan	  overschrijven	  of	  plagiaat,	  maar	  dienen	  
huistaken,	  opdrachten,	  projecten	  een	  dusdanige	  uitdagende	  rol	  en	  
formulering	  te	  hebben	  dat	  (online)	  samenwerking	  een	  meerwaarde	  
genereert.	  	  
	  

h. Voor	  lerarenopleiders	  en	  leerkrachten:	  Facebook	  biedt	  voldoende	  
innoverende	  en	  uitdagende	  mogelijkheden	  voor	  onderwijsdoeleinden.	  
Waak	  er	  echter	  over	  dat	  er	  een	  strikte	  scheiding	  tussen	  privé-‐items	  
(berichten,	  foto’s,	  video’s)	  en	  professionele	  bijdragen	  zijn.	  Werken	  met	  
groepen	  is	  een	  noodzaak	  voor	  lerarenopleiders	  en	  leerkrachten.	  Net	  zoals	  
een	  goed	  ingesteld	  en	  beheerd	  Facebook-‐profiel.	  	  
	  

i. Voor	  lerarenopleiders	  en	  leerkrachten:	  Facebook	  is	  in	  permanente	  
evolutie.	  Het	  is	  noodzakelijk	  dit	  op	  te	  volgen	  om	  van	  de	  nieuwe	  updates	  op	  
de	  hoogte	  te	  blijven.	  Maak	  deel	  uit	  van	  groepen,	  zoals	  Facebook	  in	  
education.	  	  
	  

j. Voor	  lerarenopleiders	  en	  leerkrachten:	  ook	  buiten	  Facebook	  wordt	  heel	  
wat	  onderzoek	  en	  dienstverlening	  rond	  Facebook	  verricht.	  Je	  staat	  er	  
helemaal	  niet	  alleen	  voor.	  Denk	  twee	  keer	  na	  alvorens	  Facebook	  te	  
verbieden,	  maar	  ontdek	  en	  verken	  de	  onderwijskundige	  mogelijkheden	  en	  
biedt	  ze	  op	  een	  uitdagende	  innovatieve	  wijze	  aan	  studenten	  en	  leerlingen	  
aan,	  bv.	  The	  Facebook	  classroom:	  25	  Facebook	  Apps	  that	  are	  perfect	  for	  
online	  education:	  http://www.collegedegree.com/library/college-‐life/15-‐
Facebook-‐apps-‐perfect-‐for-‐online-‐education	  	  
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Bijlage	  1	  De	  CNV	  gedragscode	  sociale	  media	  
De	  hierna	  volgende	  tekst	  is	  integraal	  op	  het	  internet	  gepubliceerd:	  	  
http://www.cnv.nl/plezier-‐in-‐werk/werk-‐en-‐internet/social-‐media-‐protocol/	  	  
	  
CNV	  ontwikkelt	  Social	  Media	  Richtlijnen	  
	  
Social	  Media	  bieden	  kansen	  om	  te	  laten	  zien	  dat	  je	  trots	  bent	  op	  je	  werk	  en	  kunnen	  bijdrage	  aan	  een	  
positief	  imago	  van	  het	  bedrijf	  de	  instelling	  waarvoor	  je	  werkt.	  Het	  delen	  van	  informatie	  en	  kennis	  met	  
groepen	  waarmee	  op	  traditionele	  wijze	  nauwelijks	  communicatie	  mogelijk	  was	  kan	  leiden	  tot	  een	  beter	  
beeld	  van	  de	  organisatieomgeving.	  	  
	  
Net	  als	  bij	  de	  opkomst	  van	  e-‐mail	  en	  internet	  ontstaan	  er	  ook	  nu	  vragen	  bij	  het	  gebruik	  van	  social	  media	  in	  
organisaties.	  Privé-‐gerelateerde	  zaken	  en	  werkgerelateerde	  zijn	  niet	  zo	  gemakkelijk	  te	  scheiden.	  Bij	  
nieuwe	  ontwikkelingen	  zie	  je	  vaker	  dat	  een	  aantal	  werkgevers	  en	  werknemers	  vooral	  de	  bedreigingen	  
zien,	  anderen	  vooral	  de	  kansen.	  Om	  verschillende	  denkbeelden	  over	  het	  gebruik	  van	  social	  media	  in	  
organisaties	  niet	  te	  laten	  leiden	  tot	  misverstanden	  zijn	  deze	  richtlijnen	  ontwikkeld.	  	  
	  
Werknemers	  van	  het	  CNV	  mogen	  actief	  zijn	  op	  social	  media	  mits	  het	  werk	  er	  niet	  onder	  lijdt.	  Afhankelijk	  
van	  de	  functie	  van	  een	  medewerker	  kan	  het	  gebruik	  van	  social	  media	  meer	  of	  minder	  gewenst	  zijn.	  
Leidinggevende	  en	  medewerker	  maken	  hierover	  afspraken.	  	  
	  
Deze	  richtlijnen	  hebben	  enkel	  te	  maken	  met	  situaties	  waarbij	  er	  een	  overlap	  is	  (of	  kan	  zijn)	  tussen	  werk	  
en	  privé.	  Weblogs,	  fora	  en	  netwerken	  waar	  je	  alleen	  als	  privépersoon	  actief	  bent	  –	  over	  hobby,	  familie	  en	  
andere	  activiteiten	  die	  geen	  raakvlak	  hebben	  met	  de	  werksituatie	  –	  vallen	  hier	  expliciet	  niet	  onder.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bedenk	  dat…	  
• Het	  gebruik	  van	  social	  media	  ‘real	  time’	  gebeurt.	  Een	  druk	  op	  de	  knop	  en	  jouw	  

bericht	  staat	  direct	  online.	  
• Online	  informatie	  misschien	  wel	  eeuwig	  online	  staat.	  Het	  is	  niet	  altijd	  gemakkelijk	  

om	  informatie	  naderhand	  te	  (laten)	  verwijderen.	  Bedenk	  dus	  goed	  hoe	  je	  wil	  
overkomen	  in	  tekst,	  beeld	  en	  geluid	  –	  en	  niet	  alleen	  voor	  dat	  ene	  moment.	  Zo	  
gebruiken	  bijvoorbeeld	  werkgevers	  vaak	  google	  om	  uit	  te	  zoeken	  wie	  de	  
sollicitanten	  zijn.	  

• Het	  not-‐done	  is	  om	  eenmaal	  geplaatste	  berichten	  zomaar	  te	  verwijderen.	  Met	  een	  
druk	  op	  de	  knop	  (real	  time)	  worden	  ook	  foute	  berichten	  online	  geplaatst.	  Probeer	  
de	  eerste	  te	  zijn	  om	  je	  eigen	  fouten	  te	  corrigeren,	  zonder	  eerdere	  berichten	  per	  
definitie	  te	  wijzigen	  of	  te	  verwijderen.	  Vermeld	  daarbij	  dat	  jij	  degene	  bent	  die	  het	  
bericht	  wijzigt.	  Geef	  bij	  verwijdering	  een	  goede	  reden.	  	  

• Je	  ook	  rekening	  dient	  te	  houden	  met	  het	  wettelijk	  vastgelegde	  beeld-‐,	  auteurs-‐	  en	  
citaatrecht.	  Het	  is	  verboden	  om	  zonder	  toestemming	  van	  de	  maker	  andermans	  
werk	  te	  publiceren.	  Schending	  van	  deze	  wet	  kan	  je	  een	  boete	  opleveren	  van	  
honderden	  euro’s.	  

• Sociale	  omgangsvormen	  online	  net	  zo	  goed	  gelden	  als	  offline.	  Respecteer	  degene	  
tot	  wie	  je	  je	  richt.	  Laster,	  beledigingen	  en	  obsceniteit	  zijn	  niet	  geoorloofd.	  De	  
privacy	  van	  anderen	  wordt	  gerespecteerd.	  

• Je	  zoveel	  mogelijk	  inhoudelijk	  dient	  te	  reageren	  op	  stukken	  van	  anderen.	  Alleen	  je	  
mening	  geven,	  zonder	  onderbouwing	  daarvan,	  vervuilt	  de	  discussie	  en	  zegt	  meer	  
over	  de	  schrijver	  van	  de	  reactie	  dan	  over	  het	  stuk.	  Onthoud	  dat	  dit	  soort	  reacties	  
ook	  in	  google	  naar	  boven	  kunnen	  komen.	  

• Social	  media	  soms	  als	  gevolg	  hebben	  dat	  er	  een	  grijs	  gebied	  ontstaat	  tussen	  privé	  
en	  werkgerelateerde	  zaken.	  Wanneer	  je	  op	  een	  persoonlijke	  blog	  over	  je	  werk	  
schrijft,	  kun	  je	  een	  disclaimer	  (zie	  voorbeeld	  onderaan	  het	  protocol)	  opnemen	  
waarin	  staat	  dat	  dit	  blog	  jouw	  persoonlijke	  standpunt	  weergeeft	  en	  dat	  dit	  niet	  
overeen	  hoeft	  te	  komen	  met	  dat	  van	  de	  organisatie.	  	  
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Richtlijnen	  gebruik	  social	  media	  
(Waar	  nu	  CNV	  staat	  kan	  de	  naam	  van	  de	  eigen	  onderneming	  ingevuld	  worden)	  
	  
1.	  Werknemers	  proberen	  kennis	  en	  andere	  waardevolle	  informatie	  te	  delen,	  mits	  die	  informatie	  niet	  
vertrouwelijk	  is	  en	  het	  CNV	  niet	  schaadt.	  Werknemers	  publiceren	  niet	  ongevraagd	  vertrouwelijke	  of	  
andere	  merkgebonden	  informatie.	  Voor	  het	  publiceren	  van	  gesprekken	  wordt	  eerst	  toestemming	  
gevraagd	  aan	  de	  leidinggevende	  of	  de	  daarvoor	  verantwoordelijke	  afdeling	  of	  persoon.	  
	  
2.Werknemers	  mogen	  geen	  vertrouwelijke	  en/of	  schadelijke	  informatie	  verstrekken	  over	  klanten,	  
partners	  of	  leveranciers	  zonder	  hun	  goedkeuring.	  Hierin	  wordt	  geen	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  
informatie	  over	  het	  product	  en	  de	  persoon	  of	  het	  bedrijf.	  	  
	  
3.	  Wees	  extra	  voorzichtig	  bij	  het	  publiceren	  over,	  of	  in	  discussie	  gaan	  met,	  een	  klant	  of	  concurrent.	  
Verkeerd	  opgevatte	  of	  slecht	  onderbouwde	  stukken,	  kunnen	  direct	  nadelige	  gevolgen	  hebben	  voor	  het	  
CNV.	  
	  	  
4.	  Het	  CNV	  ondersteunt	  de	  open	  dialoog	  en	  de	  uitwisseling	  van	  ideeën	  en	  het	  delen	  van	  kennis.	  
Werknemers	  die	  publiceren	  op	  een	  website	  (of	  andere	  sociale	  media)	  anders	  dan	  die	  van	  het	  CNV	  over	  een	  
onderwerp	  dat	  wel	  te	  maken	  kan	  hebben	  met	  het	  CNV,	  maken	  kenbaar	  of	  zij	  op	  persoonlijke	  titel	  
publiceren.	  Als	  werknemers	  namens	  het	  CNV	  spreken,	  vermelden	  zij	  hun	  organisatie	  en	  functie.	  
	  
5.	  Bestuurders,	  managers,	  leidinggevenden	  en	  degene	  die	  namens	  de	  organisatie	  het	  beleid	  en	  de	  strategie	  
uitdragen	  hebben	  een	  bijzondere	  verantwoordelijkheid	  bij	  het	  gebruik	  maken	  van	  social	  media.	  Voor	  
sommige	  functies	  geldt	  dat	  iemand	  altijd	  wordt	  gezien	  als	  CNV’er	  –	  ook	  als	  hij	  een	  privé-‐mening	  
verkondigt.	  Op	  grond	  van	  hun	  positie	  moeten	  werknemers	  nagaan	  of	  zij	  op	  persoonlijke	  titel	  kunnen	  
publiceren.	  	  
	  
6.	  Werknemers	  zijn	  persoonlijk	  verantwoordelijk	  voor	  de	  inhoud	  die	  ze,	  voor	  zover	  dat	  niet	  tot	  hun	  
functie	  behoort,	  publiceren	  op	  blogs,	  wiki’s,	  fora	  en	  andere	  media	  die	  gebaseerd	  zijn	  op	  user-‐generated	  
content.	  Zij	  zijn	  zich	  ervan	  bewust	  dat	  wat	  zij	  publiceren	  voor	  langere	  tijd	  openbaar	  zal	  zijn,	  met	  gevolgen	  
voor	  hun	  privacy.	  	  
	  
7.	  Wanneer	  een	  online	  discussie	  dreigt	  te	  ontsporen,	  of	  in	  het	  ergste	  geval	  al	  helemaal	  ontspoort	  is,	  neem	  
dan	  direct	  contact	  op	  met	  de	  verantwoordelijke	  afdeling/persoon	  en	  overleg	  over	  de	  te	  volgen	  strategie.	  	  
	  
8.	  Bij	  de	  geringste	  twijfel	  over	  een	  publicatie	  of	  over	  de	  raakvlakken	  met	  het	  CNV	  is	  het	  verstandig	  contact	  
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Experimenteel onderzoek: Facebook als formeel discussieplatform in de 
lerarenopleiding 
 

Binnen dit School of Education project wensten we een experimentele studie op te zetten waarbij 

Facebook in het formele leren van een toekomstig leraar wordt ingezet. Een uitgebreid 

literatuuronderzoek leverde tot op heden geen enkele experimentele studie op waarbij Facebook als 

leermiddel in het onderwijs wordt gebruikt. Gepubliceerde studies met Facebook in het onderwijs in de 

hoofdrol blijken een eerder exploratief doel te beogen en trachtten de voorkeuren en het gebruik van 

het medium bij leerlingen (lager en secundair onderwijs) en studenten (hoger onderwijs) in kaart te 

brengen. De lijst met referenties naar deze studies kan u in Appendix 1 op het einde van dit rapport 

vinden. Volgend op deze bevindingen leek het de projectgroep innoverend en leerrijk om voor het 

eerst een experiment op te zetten waarbij Facebook formeel als leermiddel wordt ingezet en waarbij 

het leereffect door deze interventie kwantitatief wordt gemeten. 

Volgende onderzoeksvragen stelden we voorop: 

1) Wat is het verbruikersprofiel van studentleraren en lerarenopleiders met betrekking tot Toledo 

en Facebook? 

2) Kan Facebook een even doeltreffend leermiddel zijn als Toledo in de functie van discussieforum 

in het formele leren van een studentleraar?  

3) In welke mate wijzigt het perspectief van studentleraren na ervaring met Facebook in hun 

formele leren? 

 

1. OPZET 
a) Deelnemers 

Deelnemers werden gerekruteerd uit de lerarenopleidingen secundair onderwijs van de 4 

projectpartnerinstellingen: KHLim (BaSO), KHLeuven (BaSO), CVO HIK (SLO) en KULeuven (SLO). 

Een totaal van 325 studentleraren en 10 lerarenopleiders uit ? klassen (1 KULeuven, 2 KHLim, 3 

KHLeuven, 4 CVO HIK) namen deel aan de studie. Via een begeleidende brief bij de eerste 

dataverzameling werden studenten geïnformeerd over het onderzoek. De schriftelijke test waaraan de 

deelnemers werden onderworpen, werd niet opgenomen als examenresultaat. De deelnemers werden 

wel gevraagd zich zo goed mogelijk in te zetten voor dit onderzoek. Dataverzameling gebeurde 

anoniem. Aangezien dataverzameling op verschillende tijdspunten gebeurde en de gegevens 

gekoppeld dienden te worden, werd de deelnemer gevraagd zijn/haar initialen en geboortedatum op 

elk document te noteren. Post-hoc werden deelnemers uitgesloten voor analyse indien zij minstens 

één test of vragenlijst niet hadden ingevuld.  

 

b) Procedure 

Aangezien we in deze experimentele studie Facebook wilden vergelijken met een traditioneel, 

ingeburgerd leerplatform, kozen we voor het discussieplatform van Toledo als controle. Toledo wordt 

in elk van de 4 partnerinstellingen reeds enkele jaren ingezet en zou bijgevolg vertrouwd moeten zijn 

onder de deelnemers. 

De procedure is grafisch weergegeven in figuur 1.  



Figuur 1: Tijdslijn.  

Legende: FB: Facebook; TO: Toledo; LO: lerarenopleider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

week 1 Week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 Week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13
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De interventie liep gedurende 13 opeenvolgende weken in de periode september-december 2011: 

twee onderzoeksfases van telkens 6 weken werden gescheiden door de herfstvakantie. Om een 

vergelijkende studie mogelijk te maken, nam elke deelnemer deel aan een discussiegroep op Toledo 

en aan één op Facebook en dit telkens gedurende een volledige onderzoeksfase. De invloed van een 

leereffect werd in rekening gebracht door te opteren voor (i) een cross-over studie met (ii) vier 

verschillende stellingen (2 per onderzoeksfase). Elke klasgroep werd (door alfabetische afwisseling) in 

2 groepen gedeeld. De ene groep startte in fase I op Toledo (stelling A) en vervolgens in fase II op 

Facebook (stelling C), de andere groep voerde in fase I discussie op Facebook (stelling B) en in fase II 

op Toledo (stelling D). De interventie verliep als volgt:  

1)  de stelling werd vrijgegeven op het discussieplatform (week 3 & 9),  

2)  de deelnemers werden in de twee daaropvolgende weken gestimuleerd om deel te nemen aan 

de discussie door het vrijgeven van extra informatie zoals links naar krantenartikels of filmpjes 

(weken 4, 5 & 10, 11), 

3)  de discussie werd in de daaropvolgende week afgesloten (week 6 & 12). 

Vóór het openstellen (pre) en na het afsluiten (post) van het discussieplatform werd de kennis van de 

studentleraar m.b.t. de gegeven stelling getoetst. 

De studentleraren werden voorafgaand het onderzoek en na elke onderzoeksfase onderworpen aan 

een vragenlijst. Vóór aanvang van de interventie werd ook bij de lerarenopleiders een vragenlijst 

afgenomen en werd hen een draaiboek overhandigd met de gedetailleerde beschrijving van het 

onderzoeksprotocol. Na afloop van de studie werd bij een selectie van de studentleraren (per 

instelling) een focusgesprek gehouden en met elk van de lerarenopleiders een individueel gesprek. 

De resultaten van deze gesprekken werden o.w.v. het beperkte tijdsbestek niet opgenomen in dit 

rapport. Voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure verwijzen we naar bijlage 1.  

 

c) Meetinstrumenten 

De volgende meetinstrumenten werden opgesteld, uitgetest en vervolgens geïmplementeerd: 

 

‘Prevragenlijst voor studenten’ (Bijlage 2) 

‘Prevragenlijst voor lerarenopleiders’ (Bijlage 2) 

→ Doel: Verzamelen van demografische gegevens en peilen naar ervaringen in het gebruik van 

Facebook en andere digitale leermiddelen, sociale netwerken, … 

→ Timing: Bij aanvang van de interventie 

 

‘Pretest I-TO (Groep 1)’: fase I, groep 1, Toledo: stelling A (Bijlage 3) 

‘Pretest I-FB (Groep 2)’: fase I, groep 2, Facebook: stelling B (Bijlage 3) 

‘Pretest II-FB (Groep 1)’: fase II, groep 1, Facebook: stelling C (Bijlage 3) 

‘Pretest II-TO (Groep 2)’: fase II, groep 2, Toledo: stelling D (Bijlage 3) 

→ Doel: Basiskennis testen in verband met de leerinhoud betreffende de verschillende stellingen.  

→ Timing: Bij aanvang van onderzoeksfase I en II 

 



‘Posttest I-TO (Groep 1)’: fase I, groep 1, Toledo: stelling A  

‘Posttest I-FB (Groep 2)’: fase I, groep 2, Facebook: stelling B 

‘Posttest II-FB (Groep 1)’: fase II, groep 1, Facebook: stelling C 

‘Posttest II-TO (Groep 2)’: fase II, groep 2, Toledo: stelling D 

→ Doel: Kennismeting na het bediscussiëren van de leerinhoud rond de verschillende stellingen. 

Zowel de pre- als posttest zijn noodzakelijk om het leereffect van de verschillende fora te 

meten. 

→ Timing: Bij afronding van onderzoeksfase I en II 

 

‘Postvragenlijst I-TO (Groep 1)’: fase I, groep 1, Toledo (Bijlage 4) 

‘Postvragenlijst I-FB (Groep 2)’: fase I, groep 2, Facebook (Bijlage 4) 

‘Postvragenlijst II-FB (Groep 1)’: fase II, groep 1, Facebook 

‘Postvragenlijst II-TO (Groep 2)’: fase II, groep 2, Toledo 

→ Doel: postmeting bij studenten: peilen naar ervaringen en gebruik van Facebook of Toledo na 

de verschillende onderzoeksfases. Detecteren van eventuele veranderingen in surf- en 

internetgedrag van de studenten. 

→ Timing: Bij afronding van onderzoeksfase I en II 

 

d) Dataverwerking 

Alle kwantitatieve data werden geanalyseerd met het software-pakket SPSS 17.0 voor statistische 

analyse. De normaliteitstest werd uitgevoerd en descriptieve data werden berekend voor de 2 groepen 

en de 2 onderzoeksfasen. De gemiddelde testscores tussen de 2 groepen werden geanalyseerd met 

een Mann Whitney U test. Een Wilcoxon Signed Ranks test werd uitgevoerd om het leereffect van 

elke groep binnen elke onderzoeksfase te evalueren. Het significantieniveau werd vastgelegd op 0.05. 

Een Pearson correlatie werd berekend tussen de leerwinst en de grad van deelname aan de 

discussie. 

 

2. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

Voor een meer uitgebreide en grafische weergave van de resultaten verwijzen we graag naar Bijlage 5 

(presentatie studiedag). 

 

a) Demografische gegevens 

Van de 325 deelnemers werden 117 studentleraren (36 mannen, 81 vrouwen) weerhouden voor 

analyse. De grote uitval is te wijten aan het grote verloop in het begin van het academiejaar en de 

niet-verplichte aanwezigheid tijdens de lessen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 23 (±5) jaar. 

De 10 lerenopleiders bleven allen tot het einde betrokken. Bijgevolg zijn de resultaten van elk van hen 

opgenomen voor analyse. 

 

 

 



b) Toledo gebruik 

Bij de studentleraar: 

De analyse van de vragenlijst bevestigt de vertrouwelijkheid van de studentleraar met Toledo: 64% 

van de deelnemers gaf aan reeds meer dan één jaar Toledo te gebruiken. Meer dan 95% van de 

deelnemers gebruikt Toledo meer dan één keer per week. Het medium wordt voornamelijk gebruikt 

om cursusmateriaal te raadplegen (98.2%), opdrachten en taken op te laden (85.6%) en 

mededelingen te bekijken (82.9%). Slechts 12.6% van de deelnemers gebruikt Toledo om discussies 

te voeren. 

Bij de lerarenopleider: 

De resultaten voor de lerarenopleiders liggen in lijn met die van de studentleraren. De lerarenopleiders 

zijn gemiddeld 7.3 jaar vertrouwd met Toledo. Het merendeel (95%) gebruikt Toledo minstens één 

keer per week en voornamelijk om cursusmateriaal beschikbaar te stellen (90%), opdrachten en taken 

te verzamelen (80%) en mededelingen te versturen (90%). Slechts 30% van de lerarenopleiders 

gebruikt Toledo om discussies te voeren. 

 

c) Facebook gebruik 

Bij de studentleraar: 

Meer dan 89% van de studentleraren had bij aanvang van dit onderzoek een Facebook-account. 

Hiervan gaf 94.9% aan reeds meer dan 1 jaar actief te zijn op deze sociale netwerksite. Facebook 

wordt door 76.5% van de deelnemers dagelijks bekeken en wordt voornamelijk gebruikt om informatie 

te delen (83.0%), te chatten (79.0%) en berichten te posten (78.0%). Slechts 28.0% van de 

deelnemers gebruikt dit medium om discussies te voeren. Vier op de tien studenten (41.0%) heeft 

Facebook reeds binnen zijn/haar opleiding gebruikt. 

Bij de lerarenopleider: 

Negen van de tien lerarenopleiders hadden bij aanvang van dit onderzoek een Facebook-account. 

Alle negen gaven aan reeds meer dan 2 jaar actief te zijn op dit medium. Twee van hen is dagelijks 

actief op Facebook. Het medium wordt door deze onderzoeksgroep voornamelijk gebruikt om 

informatie te delen (60%). Facebook als middel om te chatten (10%), berichten te posten (30%) en 

discussies te voeren (10%) komt in mindere mate voor. Slechts twee van de tien lerarenopleiders 

gebruikt Facebook binnen de professionele omgeving.  

 

d) Communicatie over de les 

Studentleraren communiceren meestal mondeling (88% van de deelnemers) over de les. Soms wordt 

e-mail (63%) en Facebook (48%) gebruikt. Het merendeel van de deelnemers (96%) gebruikt nooit 

een blog om over de les te communiceren. 

Alle lerarenopleiders geven aan meestal mondeling te communiceren met de studenten. Daarnaast 

wordt ook Toledo meestal gebruikt (door 80% van de lerarenopleiders). Vijf van de tien 

lerarenopleiders communiceert soms per e-mail met de studenten. 

 

 



e) Leereffect ten aanzien van het medium 

De vergelijkbaarheid van de twee onderzoeksgroepen blijkt uit de resultaten van de Mann Whitney U 

test op de pretesten: de p-waarde geeft voor elk van beide pretesten aan dat de gemiddelde scores 

van beide groepen niet significant verschillend zijn (fase I: p = 0.80 en fase II: p = 0.18) (Tabel 1). 

Beide groepen scoorden zowel in fase I als fase II laag op de posttest (variërend van 3.05 tot 3.59 op 

10). Dit vloeit wellicht voort uit het feit dat de prestatie van de studentleraar geen impact heeft op het 

eindresultaat van zijn opleiding. Ondanks deze lage score ondervonden beide groepen zowel in 

onderzoeksfase I als fase II een leerwinst door de interventie (Tabel 1). Het verschil tussen pre- en 

posttest was het grootst en bleek statistisch significant voor groep 1 in fase II (stelling C; Facebook). 

 

 Onderzoeksfase I Onderzoeksfase II 
 Gemiddelde 

score op 
pretest (±S.D.) 
(/10) 

Gemiddelde 
score op 
posttest (±S.D.) 
(/10) 

p-waardea Gemiddelde 
score op 
pretest (±S.D.) 
(/10) 

Gemiddelde 
score op 
posttest (±S.D.) 
(/10) 

p-waardea 

Groep 1 (N = 59)  
Toledo → Facebook 

2.86 (±1.50) 3.31 (±1.49) 0.06 2.80 (±1.54) 3.59 (±1.77) 0.01 

Groep 2 (N = 58) 
Facebook → Toledo 

3.34 (±1.45) 3.48 (±1.56) 0.41 2.60 (±1.53) 3.05 (±2.10) 0.20 

p-waardeb 0.08 0.52  0.63 0.07  

 
Tabel 1: Gemiddelde scores van beide onderzoeksgroepen op de pre- en posttesten in onderzoeksfase I en II. a Wilcoxon 

Signed Ranks test, b Mann Whitney U test. 

 

Om een antwoord te verkrijgen op onderzoeksvraag 2, meer bepaald of Facebook een even effectief 

leermiddel kan zijn als Toledo onder de vorm van een discussieplatform, werd het leereffect van beide 

groepen via Toledo vergeleken met dat via Facebook. De Wilcoxon Signed Ranks test gaf een niet-

significant verschil in leerwinst (tussen pre- en posttest) aan tussen beide media, zowel wanneer elke 

groep apart wordt beschouwd (pgroep 1 = 0.35, pgroep 2 = 0.14), als voor de totaliteit van de deelnemers 

(N = 117; p = 0.91) (tabel 2). Beide groepen hadden een vergelijkbare leerwinst via Toledo. Groep 1 

had een sterkere leerwinst op Facebook dan groep 2, maar dit bleek niet significant verschillend. 

 

 Facebook Toledo 
 Gemiddelde leerwinst 

(±S.D.) (/10) 
Gemiddelde leerwinst 
(±S.D.) (/10) 

p-waardea 

Totaal (N=117) 0.47 (±1.96) 0.44 (±1.92) 0.91 
Groep 1 (N = 59)  
Toledo → Facebook 

0.80 (±2.16) 0.44 (±1.73) 0.35 

Groep 2 (N = 58) 
Facebook → Toledo 

0.14 (±1.68) 0.45 (±2.11) 0.14 

p-waardeb 0.13 0.70  
 
Tabel 2: Gemiddelde leerwinst van beide onderzoeksgroepen via de leermiddelen Toledo en Facebook. a Wilcoxon Signed 

Ranks test (tussen Facebook en Toledo), b Mann Whitney U test (tussen groep 1 en groep 2). 

 



Hieruit kunnen we concluderen dat Facebook en Toledo een vergelijkbare leerwinst teweegbrengen 

en dat we op het vlak van leereffect geen significante verschillen kunnen detecteren tussen beide 

media. Hieruit volgt dat discussie via Facebook even effectief is als discussie via Toledo. 

 

f) Deelname aan de discussies 

Na elke onderzoeksfase werd bij de studentleraren een vragenlijst afgenomen waarin ondermeer werd 

gepolst naar de graad van deelname. Het merendeel van de studentleraren participeerden aan de 

discussie op Toledo en Facebook (tabel 3). Binnen elke groep was deelname het grootst tijdens de 

discussie op Facebook (93.2% voor groep 1 en 91.4% voor groep 2). Actieve deelname was voor 

beide groepen het grootst in onderzoeksfase I (67.8% voor groep 1 (Toledo) en 74.1% voor groep 2 

(Facebook)). In onderzoeksfase II zien we in groep 2 een sterke daling in het percentage deelnemers 

en deze wijkt significant af t.o.v. (i) het aantal deelnemers binnen deze groep in fase I (p = 0.00) én (ii) 

het aantal deelnemers in groep 1 binnen dezelfde onderzoeksfase (p = 0.00). Significant meer 

studentleraren namen vaker (>1x/week) deel aan de discussie op Facebook dan aan de discussie op 

Toledo en dit zowel in fase I (71.9% versus 53.4%) als fase II (69.6% versus 28.1%). 
 
 

  Groep 1 (N = 59)  
Toledo → Facebook 

Groep 2 (N = 58) 
Facebook → Toledo 

p-waardeb 

Deelname fase I Actief 
Passief 
Geen 

            67.8% Toledo 
23.7% 
8.5% 

            74.1% Facebook 
17.2% 
8.6% 

0.50 

Deelname fase II Actief 
Passief 
Geen 

            62.7% Facebook 
30.5% 
6.8% 

            39.7%  Toledo 
29.3% 
31.0% 

0.00 

p-waardea 0.69 0.00  
 

Tabel 3: Graad van participatie van beide onderzoeksgroepen aan de discussie op Toledo en Facebook. a Wilcoxon Signed 

Ranks test (tussen Facebook en Toledo), b Mann Whitney U test (tussen groep 1 en groep 2). 

 

Met betrekking tot de leerwinst vinden we enkel een significant verschil in leerwinst tussen de actieve 

en passieve deelnemers in groep 1 in fase II. Enkel in fase II is er een correlatie te vinden tussen de 

leerwinst en de graad van deelname aan de discussie op Facebook (groep 1, Pearson’s r = 0.00) en 

Toledo (groep 2, Pearson’s r = 0.00). 

 

g) Mening van de studentleraren vóór en na de interventie 

In de vragenlijst afgenomen vóór de interventie en na elke onderzoeksfase werd eveneens gepolst 

naar de mening m.b.t. het gebruik van Facebook bij het formele leren (onder de vorm van stellingen 

en open vragen betreffende de voor- en nadelen van deze media).  

 

Stellingen 

In onderstaande tabel is per stelling de mening van de studentleraren weergegeven in percentage die 

akkoord en niet akkoord gaan en neutraal blijven en dit voorgaand aan de interventie. 

 



 Akkoord Niet akkoord Neutraal 

1.  Ik wil Facebook graag gebruiken in functie van mijn leerproces. 38.9% 22.2% 38.9% 

2.  Ik zie een educatieve meerwaarde in Facebook als leerplatform. 33.6% 29.1% 37.3% 

3.  Ik voel me voldoende comfortabel om mijn Facebook -profiel open te stellen in  
het kader van mijn opleiding. 

36.4% 37.3% 26.4% 

4.  Ik wil Facebook enkel recreatief gebruiken. 42.6% 22.2% 35.2% 

5.  Facebook bevordert de sociale interacties met medestudenten. 78.9% 5.5% 15.6% 

6.  Facebook lijkt mij niets extra te bieden bij mijn leerproces. 24.6% 39.0% 36.4% 

7.  Ik heb er geen problemen mee om mijn Facebook -profiel beschikbaar te stellen in 
klasverband. 

52.7% 23.7% 23.6% 

8.  Ik ben van mening dat Facebook positief bijdraagt tot het groepsgevoel in de klas. 50.5% 13.7% 35.8% 

9.  Via online contact met medestudenten bevorder ik mijn eigen leerproces.  50.9% 15.1% 34.0% 

 

In fase I voerde groep 2 discussie op Facebook. Analyse van de vragenlijst op het einde van deze 

onderzoeksfase levert een significant verschil op in mening voor stelling 1 en 8. Na de ervaring met 

Facebook als discussieplatform blijkt een shift naar ‘niet akkoord’ op te treden voor deze stellingen. In 

fase II voerde groep 1 discussie op Facebook en ook hier zien we voor stelling 1 een significante 

wijziging in mening. In tegenstelling tot groep 2 zien we voor stelling 8 geen significante 

meningsverandering.  

 

Open vragen 

De meest voorkomende antwoorden worden hieronder per vraag weergegeven: 

“Welke voordelen heeft Facebook/Toledo als discussieplatform voor jou?” 

• je kan nadenken over je mening 

• verlegen studenten kunnen gemakkelijker hun mening kwijt 

• je kan op je eigen tempo de informatie bekijken 

 

“Welke nadelen heeft Facebook/Toledo als discussieplatform voor jou?” 

• een elektronisch discussieplatform is traag en geeft weinig dynamiek 

• je krijgt geen onmiddellijke respons 

• het is moeilijk om nuances te leggen 

• welk type communicatievaardigheden worden er verworven? Vragen goede discussie-

vaardigheden niet eerder goede mondelinge vaardigheden? 

• Je hebt als leraar minder controle over de inhoud; bijsturing is te laat 

 

“Welke voordelen biedt Facebook/Toledo als discussieplatform?” 

• Toledo: - je kan bijlagen toevoegen 

  - vertrouwde omgeving 

• Facebook:  - het wordt door alle betrokkenen regelmatig bekeken 

 - gebruiksvriendelijk 



 - altijd en overal beschikbaar 

 - voor iedereen beschikbaar 

 - je ziet wie er online is  

 

“Welke voordelen biedt Facebook/Toledo jou als student?” 

• Toledo: - geen afleiding, enkel educatief gebruik/doel 

 - vertrouwde omgeving 

 - je kan - ook als student - bijlagen toevoegen 

• Facebook:  - wordt regelmatig bekeken 

 - gebruiksvriendelijk 

 - voor iedereen beschikbaar (ook voor personen die niet bij de opleiding zijn  

  betrokken) 

 - je ziet wie er online is 

 

“Welke nadelen heeft Facebook/Toledo voor jou als student?” 

• Toledo: - je moet steeds zoeken naar de juiste info 

 - geen notificatie bij reactie 

 - veel klikken 

 - onoverzichtelijk 

• Facebook:  - je bepaalt zelf wie je vriend maakt en dus toelaat tot je profiel 

 - het wordt beschouwd als recreatie 

 

“Welke voordelen biedt Facebook/Toledo jou als leraar?” 

• Toledo: - het werkt kopiesparend aangezien je alles elektronisch beschikbaar stelt 

 - handig instrument om bestanden te delen 

 - goede bereikbaarheid van studenten 

 - veel mogelijkheden (zoals bvb. inschrijfmodules) 

 - educatief doel 

• Facebook:  - geen voordelen 

 - aansluiting bij de leefwereld van je doelpubliek 

 

“Welke nadelen heeft Facebook/Toledo voor jou als leraar?” 

• Toledo: - je hebt enige ICT-vaardigheden nodig 

 - het veroorzaakt een extra werkbelasting om alles up-to-date te houden 

• Facebook:  - je kan ongewenste bezoekers hebben 

 - zaken die tot de privésfeer behoren dien je niet met je studenten te delen 

 

h) Mening van de lerarenopleiders m.b.t. Facebook-gebruik 

Vóór de interventie werd bij de lerarenopleiders gepolst naar de mening m.b.t. het gebruik van 

Facebook in hun functie als opleider (onder de vorm van stellingen).  



In onderstaande tabel is per stelling de mening van de studentleraren weergegeven in percentage die 

akkoord en niet akkoord gaan en neutraal blijven. 

 

 Akkoord  Niet akkoord  Neutraal  

1.  Ik wil Facebook graag gebruiken in functie van mijn lessen. 50% 30%  20% 

2. Ik zie een educatieve meerwaarde in Facebook als leerplatform. 60% 10%  30%  

3. Ik voel me voldoende comfortabel om mijn Facebook -profiel open te stellen in het 
kader van mijn lessen. 

20% 50%  30%  

4. Facebook bevordert de sociale interacties met de studenten. 80%  0%  20%  

5. Facebook lijkt mij niets extra te bieden in mijn lessen. 0%  70%  30%  

6. Ik heb er geen problemen mee om mijn Facebook -profiel beschikbaar te stellen in 
klasverband. 

20%  70%  10%  

7. Ik ben van mening dat Facebook positief bijdraagt tot het groepsgevoel in de klas. 80%  0%  20%  

 

De meningen van de lerarenopleiders liggen in lijn met die van hun toekomstige collega’s. Enkel bij 

stelling 6 zien we een verschil in mening. Terwijl studentleraren er geen problemen mee hebben om 

hun Facebook-profiel beschikbaar te stellen in klasverband, staan lerarenopleiders hier weigerachtig 

tegenover. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat een docent in zijn functie zijn privésfeer wil 

afschermen voor zijn studentengroep om zo de familiariteit te bewaken. 

3. CONCLUSIE 

Deze studie onderzoekt voor het eerst de effectiviteit van Facebook als formeel leermiddel en dit 

onder de vorm van een discussieplatform. De resultaten van de pre- en posttest tonen een (weliswaar 

beperkte) leerwinst aan bij de deelnemers. Deze leerwinst is vergelijkbaar voor de Toledo- en 

Facebook discussies waaruit we kunnen concluderen dat beide discussiefora even effectief zijn. 

De vraag die men zich vervolgens stelt is of studentleraren en lerarenopleiders wel open staan voor 

het gebruik van Facebook in het formele onderwijs. We observeerden bij beide groepen 

studentleraren na de interventie met Facebook een significante en negatieve verandering in mening 

voor de stelling ‘Ik wil Facebook graag gebruiken in functie van mijn leerproces’. Ondanks dat zij een 

educatieve meerwaarde blijven zien in Facebook, willen deze studentleraren Facebook liever niet in 

formele leren implementeren. Hoofdredenen (zowel voor studentleraren als lerarenopleiders) die uit de 

vragenlijsten naar voren kwamen, zijn: 

- het gebrek aan privacy (men geeft aan niet meer vrij te kunnen kiezen wie men als vriend toelaat),  

- het gevaar voor afleiding (Facebook wordt voornamelijk als recreatie beschouwd en het gevaar 

schuilt erin eerder te gaan bekijken wat een vriend in het weekend als activiteit heeft gehad, dan wel 

zich te focussen op het leermateriaal dat beschikbaar is op hetzelfde platform). 

Voorstanders van de inzet van Facebook in het onderwijs, duiden op (i) de aansluiting met de 

leefwereld van je publiek, (ii) het gebruiksgemak (weinig muisklikken om tot de essentie te komen) en 

(iii) de responsgraad (Facebook wordt regelmatiger bekeken waardoor de kans op reactie stijgt). 

Wanneer we ons specifiek richten op het gebruik als discussieplatform, is men het erover eens dat 

men een discussie beter face-to-face voert. De leraar heeft weinig controle over mogelijks 



schertsende uitspraken (het bericht is reeds gepost vóór de leraar tot actie kan overgaan). Anderzijds 

is discussie onder elektronische vorm een voordeel voor die studenten die minder mondeling vaardig 

zijn of verlegen zijn, of voor die studenten die liever eerst nadenken over hun uitspraak. Daarnaast 

geven studentleraren aan dat zij de voorbije jaren vanuit eigen initiatief een Facebookgroep met hun 

klas hebben opgericht om over de lesinhouden te discussiëren. Ze betrekken hun docent hier liever 

niet bij omwille van o.m. schaamte voor slordig taalgebruik, angst voor mogelijke flaters en het zich 

beperkt voelen in het vrij plaatsen van vragen of antwoorden. 
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Draaiboek onderzoek: De sociaal genetwerkte leraar 
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OPGELET: Interventies (stellingen en linken plaatsen, testen afnemen, …) dienen wekelijks op dezelfde dag plaats te vinden. 

Week 1: Eerste week van het onderzoek, niet noodzakelijk gelijklopend met academie-/schooljaar.  FB-account: Facebook-account 

Fase I vindt plaats vóór de herfstvakantie        LO: Lerarenopleider   

FASE I FASE II 

week 1 Week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 Week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13

Voorbereiding LO
Aanmaak 
eigen FB- 
profiel

Aanmaak 
FB-groep 
+Toledo-
forum 

Vrijgeven 
stellingen 

1ste link 
vrijgeven

2de link 
vrijgeven

Afsluiten FB-
groep + Toledo-
forum 

Aanmaak 
FB-groep + 
Toledo-
forum 

Vrijgeven 
stellingen 

1ste link 
vrijgeven

2de link 
vrijgeven

Afsluiten FB-
groep + Toledo-
forum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Uitleg in klas Onderzoek 
+ FB/toledo 

FB/Toledo

Afname pretest * Stelling A
* Stelling B

* Stelling C
* Stelling D

Afname posttest * Stelling A
* Stelling B

* Stelling C
* Stelling D

Afname vragenlijst LO studn. 
(pre)

studn. 
(post I-FB + I-TO)

studn. 
(post II-FB + II-TO)

Opsturen 
documenten vragenlijst LO

* pretesten
* vragenlijsten

* posttesten
* vragenlijsten pretesten

Vrijgeven linken 1ste link 
vrijgeven

2de link 
vrijgeven

1ste link 
vrijgeven

2de link 
vrijgeven

Afname 
focusgesprek

Afname diepte-
interview

        studn.

Le
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         LOO
nd
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s

H
erfstvakantie

Stelling B

Discussie via Facebook

Stelling D

Discussie via Toledo

1 klasgroep

G
roep 1

G
roep 2

Stelling A

Discussie via Toledo

Stelling C

Discussie via Facebook
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1. MEETINSTRUMENTEN 

 
‘Prevragenlijst voor studenten’ 

‘Prevragenlijst voor lerarenopleiders’ 

→ Doel: Verzamelen van demografische gegevens en peilen naar ervaringen in het gebruik van 

Facebook en andere digitale leermiddelen, sociale netwerken, … 

 

‘Pretest I-TO (Groep 1)’: fase I, groep 1, Toledo: stelling A 

‘Pretest I-FB (Groep 2)’: fase I, groep 2, Facebook: stelling B 

‘Pretest II-FB (Groep 1)’: fase II, groep 1, Facebook: stelling C 

‘Pretest II-TO (Groep 2)’: fase II, groep 2, Toledo: stelling D 

→ Doel: Basiskennis testen in verband met de leerinhoud betreffende de verschillende stellingen.  

 

‘Posttest I-TO (Groep 1)’: fase I, groep 1, Toledo: stelling A 

‘Posttest I-FB (Groep 2)’: fase I, groep 2, Facebook: stelling B 

‘Posttest II-FB (Groep 1)’: fase II, groep 1, Facebook: stelling C 

‘Posttest II-TO (Groep 2)’: fase II, groep 2, Toledo: stelling D 

→ Doel: Kennismeting na het bediscussiëren van de leerinhoud rond de verschillende stellingen. 

Zowel de pre- als posttest zijn noodzakelijk om het leereffect van de verschillende fora te 

meten. 

 

‘Postvragenlijst I-TO (Groep 1)’: fase I, groep 1, Toledo 

‘Postvragenlijst I-FB (Groep 2)’: fase I, groep 2, Facebook 

‘Postvragenlijst II-FB (Groep 1)’: fase II, groep 1, Facebook 

‘Postvragenlijst II-TO (Groep 2)’: fase II, groep 2, Toledo 

→ Doel: postmeting bij studenten: peilen naar ervaringen en gebruik van Facebook of Toledo na 

de verschillende onderzoeksfases. Detecteren van eventuele veranderingen in surf- en 

internetgedrag van de studenten. 

 

 

2. HULPMIDDELEN ONDERZOEK  
 

Technische fiches voor de lerarenopleider:  

1) Facebook: Om het opstarten van een Facebook-account vlotter te laten verlopen, stelt het 

onderzoeksteam technische fiches ter beschikking. Deze fiches leiden je doorheen het beheren van je 

Facebook-account, privacyinstellingen, aanmaken van groepen, delen van informatie, … Neem deze 

fiches zorgvuldig door voor de start van het onderzoek.  

2) Toledo: Ook voor het opstarten van een discussieforum op Toledo werden technische fiches 

samengesteld. Deze fiches leiden je doorheen het beheren van het forum, plaatsen van linken, … 
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Technische fiches voor de student:  

1) Facebook: Vermits sommige studenten niet over een Facebook-account beschikken of niet erg 

vertrouwd zijn met Facebook, wordt een selectie van technische fiches ter beschikking gesteld.  

2) Toledo: Ook voor studenten werden technische fiches gemaakt betreffende het deelnemen aan een 

discussie op Toledo, het delen van informatie, plaatsen van linken, … 

 

 

3. ONDERZOEK 

 

OPGELET! 
 

Plan de eerste fase van het onderzoek zo, dat week 1 t.e.m  
week  6 kan voltooid worden vóór de herfstvakantie. 

 
 

WEEK 1 = Voorbereidingsweek 
De weken aangegeven in het schema lopen niet noodzakelijk samen met de weken van het 

academie/-schooljaar. De 1ste week van het onderzoek is een voorbereidingsweek en kan dus 

eventueel starten vóór het eerste contact met de studenten. Zo wordt er voldoende ruimte gecreëerd 

om fase I af te ronden vóór de herfstvakantie. 

 

Groep: De benaming ‘groep’ komt in verschillende betekenissen voor in het onderzoek. Je hebt de 

‘Facebook-groepen’ (fase I en II) waar de discussies plaatsvinden en de ‘onderzoeksgroepen’ (groep 

1 en 2) die telkens bestaan uit de helft van de klas. Studenten blijven gedurende het hele onderzoek 

lid van dezelfde ‘onderzoeksgroep’ maar wisselen wel van discussieplatform (Facebook of Toledo).  

 

Stap 1: Vul de prevragenlijst voor lerarenopleiders in. 

Deze prevragenlijst is opgesteld om te peilen naar het gebruik van en ervaringen met sociale 

netwerken (formeel en informeel); ook demografische gegevens worden bevraagd.  

Stuur deze prevragenlijst onmiddellijk na het invullen terug naar de onderzoekers op volgend adres: 

 

Jarka Smits 

KUL - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen  

Herestraat 49 Bus 522 

3000 Leuven 

 

Stap 2: Maak een Facebook-account aan. 

Ter voorbereiding op het onderzoek, maak je een Facebook-account aan. Dit is nodig om nadien de 

‘groep’ aan te maken voor het onderzoek. Heb je al een account, dan kan je dit gebruiken.  
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Heb je nog geen account, dan kan technische fiche 1 je helpen bij de aanmaak ervan. Alle 

technische fiches worden ter beschikking gesteld door de onderzoekers. 

 

Stap 3: Maak een discussieforum aan op Toledo. 

Voor het aanmaken van een discussieforum op Toledo kan je gebruik maken van de technische 

fiche voor de lerarenopleider (Toledo) die u ter beschikking worden gesteld door de onderzoekers. 

Gebruik als naam de naam van de school en het onderwerp van stelling A.  

 Bijvoorbeeld: 

  KUL Educatieve games 

 

OPGELET! 
 

Je dient het discussieforum op Toledo zodanig in te stellen dat het  
enkel beschikbaar is voor de helft van de klas (zie technische fiche)! 

 
Maak in je Toledo-cursus dus best 2 groepen aan (groep 1 en 2) en  

wijs elke student toe tot de juiste groep.  
Geef per fase slechts 1 groep toegang tot de link naar het forum.  

 
 

 

 

WEEK 2 = start onderzoeksfase I 
 

Stap 1: Verdeel de studenten in 2 onderzoeksgroepen. 

De opdeling van de klas in 2 onderzoeksgroepen gebeurt op basis van de alfabetische klassenlijst. 

Hierbij worden leerlingen beurtelings toegewezen aan onderzoeksgroep 1 of 2.  

Bijvoorbeeld:  

Andries   Groep 1 

Bellens   Groep 2 

Christiaens  Groep 1 

Deckers  Groep 2 

 
Stap 2: Informeer studenten tijdens de les over het onderzoek. 

Om het onderzoek optimaal te laten verlopen, dienen studenten extra gemotiveerd te worden om deel 

te nemen aan het onderzoek en zich daarbij te houden aan de onderzoeksopzet. Bijgevolg raden we 

sterk aan om inzet en motivatie mee te nemen in de beoordeling van studenten op het vak waarin dit 

onderzoek plaatsvindt. Wens je ook de scores van de testen op te nemen in een totaalscore, dan kan 

je deze opvragen bij het onderzoeksteam.  
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• Deel mee welke student in welke groep zit. Studenten worden toegewezen aan één 

bepaalde onderzoeksgroep gedurende de volledige loop van het onderzoek. Maak hen er 

attent op dat ze zelf goed moeten onthouden in welke groep ze zijn ingedeeld. 

• Studenten mogen enkel deelnemen aan de discussie van hun eigen groep. 

• Leg de nadruk op het online discussiëren en probeer andere vormen van discussies te 

vermijden. 

• Motiveer studenten om regelmatig langs te gaan op de fora en om constructief feedback te 

geven op elkaars argumenten. 

• Geef duidelijk weer aan de studenten dat het de bedoeling is om zelf informatie, artikels, 

linken te posten op de verschillende fora. 

 

OPGELET! 
Gelieve de studenten niet op de hoogte te brengen van 

linken die worden gepost door de onderzoekers.  
Deze moeten ze zelf ontdekken en verwerken. 

 
 

Stap 3: Deel de prevragenlijsten voor studenten uit, laat ze invullen en verzamel ze terug. 

De prevragenlijsten worden ingevuld en terug verzameld tijdens hetzelfde lesmoment. Om het verdere 

verloop van het onderzoek niet te beïnvloeden, willen we vriendelijk vragen dat je de prevragenlijsten 

van de studenten niet inkijkt. Stuur deze prevragenlijsten samen met de pretesten (I-TO en I-FB) op 

naar de onderzoekers (week 3). 

 

Stap 4: Deel de technische fiches voor studenten uit (Facebook en Toledo). 

Voor dit onderzoek dienen studenten in het bezit te zijn van een Facebook-account. Ondanks het feit 

dat Facebook een wijdverspreid gegeven onder jongvolwassenen is, mag je er niet vanuit gaan dat 

elke student een eigen account heeft of even vertrouwd is met Facebook. Deel de technische fiches 

voor de studenten (Facebook) uit aan de studenten van groep 2. Schrijf de naam van je Facebook-

account op het bord zodat de studenten dit kunnen overschrijven. Studenten hebben 3 dagen de tijd 

om een eigen Facebook-account aan te maken en een vriendschapsverzoek naar jou te sturen. Je zal 

nu van alle studenten uit groep 2 vriendschapsverzoeken ontvangen: door deze te accepteren kan je 

later de studenten toegang geven tot je Facebook-groep. 

 

OPGELET! 
Geef de studenten de correcte naam van je 

Facebook-account. 
 

 

Stuur per e-mail de naam van je Facebook-account door naar de onderzoekers, zo kunnen ook zij 

zich aansluiten bij jouw account. 

Jarka.Smits@gbiomed.kuleuven.be 

Nathalie.Charlier@pharm.kuleuven.be 
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Toledo kan voor sommige studenten net zo vernieuwend zijn als Facebook. Bezorg daarom de 

studenten uit groep 1 de technische fiches voor de student (Toledo). 

Deel aan de studenten mee waar de link naar het discussieplatform staat in je Toledo-cursus (bvb. 

‘Cursusinformatie’). 

 

Stap 5: Geef de studenten toegang tot het juiste forum.  

Maak voor de studenten uit groep 2 een Facebook-groep aan. Binnen deze Facebook-groep is het 

mogelijk om vrij te discussiëren. Stel de instellingen zodanig in dat je een gesloten groep aanmaakt. 

Zo zijn de gegevens enkel toegankelijk voor de leden van de Facebook-groep. Voor de aanmaak kan 

je gebruik maken van technische fiche 10. Geef de Facebook-groep de naam van de school en het 

onderwerp van bijhorende stelling B. 

 Bijvoorbeeld: 

  KUL Stemproblemen 

 

Geef ook de onderzoekers toegang tot deze groep, zodanig dat linken kunnen worden geplaatst op 

het forum. 

 

Geef studenten uit groep 1 toegang tot het discussieforum op Toledo.  

Voeg ook hier de onderzoekers toe aan het forum zodanig dat ze linken kunnen vrijgeven.  

 

Jarka Smits  Jarka.Smits@gbiomed.kuleuven.be 

Nathalie Charlier Nathalie.Charlier@pharm.kuleuven.be 

 

OPGELET! 

Geef enkel groep 1 in je Toledo-cursus  
toegang tot de link naar het Toledo-forum. 
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WEEK 3 
 

Stap 1: Deel de pretesten I-TO en I-FB uit, laat ze invullen en verzamel ze terug. 

Gelieve geen feedback te geven over de inhoud van de stellingen. De pretesten zijn noodzakelijk om 

te bepalen welke voorkennis studenten hebben betreffende de stellingen. Om het verdere verloop van 

het onderzoek niet te beïnvloeden, vragen we dat je de pretesten niet inkijkt. 

OPGELET! 
Deel de juiste pretesten uit aan de juiste onderzoeksgroep! 

Pretest I-TO à  Groep 1 
Pretest I-FB à  Groep 2 

 
 

Stap 2: Plaats de juiste stelling op de verschillende discussiefora. 

Het plaatsen van de stelling gebeurt na het contactmoment met de studenten. Zo wordt vermeden dat 

studenten deze stelling gaan bediscussiëren tijdens de les. Plaats stelling A op het Toledo-forum en 

stelling B binnen de Facebook-groep. 

 

Volg de discussies op de verschillende fora, maar neem niet actief deel aan de discussies. 

Plaats enkel de linken op het gepaste tijdstip. Stellingen en linken vind je in bijlage 1. 

 

 

Stap 3: Stuur de pretesten (I-TO en I-FB) en prevragenlijsten op naar de onderzoekers. 

Bezorg de prevragenlijsten samen met de pretesten in een gesloten enveloppe terug aan de 

onderzoekers op volgend adres: 

 

Jarka Smits 

KUL - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 

Herestraat 49 Bus 522 

3000 Leuven 

 

 

 

WEEK 4 
 

Plaatsen van de eerste link op de verschillende fora.  
Plaats de correcte link op het juiste forum, ook de onderzoekers zullen enkele linken plaatsen. 

Informeer de studenten hier niet over. De verschillende linken vind je in bijlage 1. 
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WEEK 5 
 

Plaatsen van de tweede link op de verschillende fora.  
Plaats de correcte link op het juiste forum, ook de onderzoekers zullen enkele linken plaatsen. 

Informeer de studenten hier niet over. De verschillende linken vind je in bijlage 1. 

 

 

WEEK 6 
Stap 1: Sluit de Facebook-groep en het Toledo-forum voor studenten. 

Verwijder de studenten (niet de onderzoekers) uit de Facebook-groep, je kan hiervoor technische 

fiche 10 raadplegen. Indien je de technische fiche voor Toledo hebt toegepast, dan sluit het forum 

automatisch op de datum die je hebt ingesteld. 

OPGELET! 
Verwijder de discussiefora niet! 

Ze dienen immers beschikbaar te blijven voor de onderzoekers. 
 

 

Stap 2: Deel de posttesten I-TO en I-FB uit, laat ze invullen en verzamel ze terug. 

Tijdens het wekelijks contactmoment met de studenten laat je de studenten de posttest invullen.  

OPGELET! 
Deel posttest I-TO uit aan groep 1 

en posttest I-FB aan groep 2. 
 

 

Stap 3: Deel de postvragenlijst I-FB en I-TO uit, laat ze invullen en verzamel ze terug. 

Deze postvragenlijst wordt ingevuld tijdens hetzelfde contactmoment als stap 2.  

OPGELET! 
Deel postvragenlijst I-TO uit aan groep 1 

en postvragenlijst I-FB aan groep 2. 
 

 

Stap 4: Stuur de posttesten (I-TO en I-FB) en postvragenlijsten (I-TO en I-FB) op naar de onderzoekers. 

Adres:  Jarka Smits 

KUL - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 

Herestraat 49 Bus 522 

3000 Leuven 

 

OPGELET! 
Deze fase van het onderzoek moet afwerkt worden  

vóór de herfstvakantie.  
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WEEK 7 = HERFSTVAKANTIE 
 
 
WEEK 8 = start onderzoeksfase II 
 

Stap 1: De Facebook-account die je hebt aangemaakt, kan je ook voor fase II gebruiken. Maak opnieuw een 

Toledo-forum aan voor stelling D (zie technische fiche). Gebruik als naam de naam van de school en 

het onderwerp van stelling D.  

 Bijvoorbeeld: 
  KUL Luxeverzuim 

 

 
Stap 2: Informeer studenten over het onderzoek 

Informeer de studenten over fase II van het onderzoek. Geef duidelijk weer dat de groepen in fase II 

een stelling moeten bespreken op een ander forum dan in fase I. Benadruk opnieuw het belang van 

een actieve deelname aan de discussies, aanbrengen van linken, gegevens,…  

 

 
Stap 3: Deel de technische fiches voor de student (Facebook en Toledo) uit. 

De groepen wisselen van discussieforum t.o.v. fase I. Daarom moeten de studenten uit groep 1 een 

Facebook-account aanmaken indien ze nog geen lid zijn van deze sociale netwerksite. Deel daarom 

de technische fiches voor de student (Facebook) uit aan groep 1. Schrijf de naam van je Facebook-

account op het bord zodat de studenten dit kunnen overschrijven. Studenten hebben 3 dagen de tijd 

om een Facebook-account aan te maken en een vriendschapsverzoek te sturen naar jou. Je zal van 

alle studenten uit groep 1 vriendschapverzoeken ontvangen: door deze te accepteren kan je later de 

studenten toegang geven tot de Facebook-groep. 

 

OPGELET! 
Geef de studenten hierbij de correcte naam  

van je Facebook-account. 
 

 

Toledo kan voor sommige studenten net zo vernieuwend zijn als Facebook. Bezorg daarom de 

studenten uit groep 2 de technische fiches voor de student (Toledo).  

Deel aan de studenten mee waar de link naar het discussieplatform staat in je Toledo-cursus (bvb. 

‘Cursusinformatie’). 
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Stap 4: Geef de studenten toegang tot het juiste forum.  

Maak voor de studenten uit groep 1 een Facebook-groep aan. Stel de instellingen zodanig in dat je 

een gesloten groep maakt. Zo zijn de gegevens enkel toegankelijk voor de leden van de groep. Voor 

het aanmaken van een groep kan je gebruik maken van technische fiche 10.  

Gebruik als groepsnaam de naam van de school en het onderwerp van bijhorende stelling. 

 Bijvoorbeeld: 

  KUL Burn-out 

 

Geef ook de onderzoekers toegang tot deze groep, zodanig dat linken kunnen worden geplaatst op 

het forum. 

 

Geef studenten uit groep 2 toegang tot het discussieforum op Toledo.  

 

Check even of ook de  onderzoekers toegang hebben tot het forum zodanig dat ze linken kunnen 

vrijgeven.  

 

Jarka Smits (u0071873)  Jarka.Smits@gbiomed.kuleuven.be 

Nathalie Charlier (u0024199) Nathalie.Charlier@pharm.kuleuven.be 

 

OPGELET! 
Geef enkel groep 2 in je Toledo-cursus  

toegang tot de link naar het Toledo-forum. 
 

 

 

 
WEEK 9 

 

Stap 1: Deel de pretesten II-FB en II-TO uit, laat ze invullen en verzamel ze terug. 

Gelieve geen feedback te geven over de inhoud van de stellingen. De pretesten zijn noodzakelijk om 

te bepalen welke voorkennis studenten hebben betreffende de stellingen. Om het verdere verloop van 

het onderzoek niet te beïnvloeden, vragen we dat je de pretesten niet inkijkt. 

 

OPGELET! 
Deel de juiste pretesten uit aan de juiste onderzoeksgroep! 

Pretest II-FB à  Groep 1 
Pretest II-TO à  Groep 2 
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Stap 2: Plaats de juiste stelling op de verschillende discussiefora. 

Het plaatsen van de stelling gebeurt na het contactmoment met de studenten. Zo wordt vermeden dat 

studenten deze stelling gaan bediscussiëren tijdens de les. Plaats stelling C binnen de Facebook-

groep en stelling D op het Toledo-forum. 

 

Volg de discussies op de verschillende fora, maar neem niet actief deel aan de discussies. 

Plaats enkel de linken op het gepaste tijdstip. Stellingen en linken vind je in bijlage 2. 
 

 

Stap 3: Stuur de pretesten (II-FB en II-TO) op naar de onderzoekers. 

 

Adres:  Jarka Smits 

 KUL - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 

 Herestraat 49 Bus 522 

 3000 Leuven 

 

 

 

WEEK 10 
 

Plaatsen van de eerste link op de verschillende fora.  
Plaats de correcte link op het juiste forum, ook de onderzoekers zullen enkele linken plaatsen. 

Informeer de studenten hier niet over. De verschillende linken vind je in bijlage 2. 

 

 

WEEK 11 
 

Plaatsen van de tweede link op de verschillende fora.  
Plaats de correcte link op het juiste forum, ook de onderzoekers zullen enkele linken plaatsen. 

Informeer de studenten hier niet over. De verschillende linken vind je in bijlage 2. 
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WEEK 12 
 

Stap 1: Sluit de Facebook-groep en Toledo-forum. 

Verwijder de studenten (niet de onderzoekers) uit de Facebook-groep, je kan hiervoor technische 

fiche 10 raadplegen. Indien je de technische fiche voor Toledo hebt toegepast, dan sluit het forum 

automatisch op de datum die je hebt ingesteld. 

 

OPGELET! 

Verwijder de discussiefora niet! 
Ze dienen immers beschikbaar te blijven voor de onderzoekers. 

 
  

Stap 2: Deel de posttesten II-FB en II-TO uit, laat ze invullen en verzamel ze terug. 

Tijdens het wekelijks contactmoment met de studenten laat je de studenten de posttest invullen.  

 

OPGELET! 
Deel posttest II-FB uit aan groep 1  

en posttest II-TO aan groep 2. 
 

 

 

Stap 3: Deel de postvragenlijst II-FB en II-TO uit, laat ze invullen en verzamel ze terug.  

Deze postvragenlijst wordt ingevuld tijdens hetzelfde contactmoment als stap 2.  

 

OPGELET! 

Deel postvragenlijst II-FB uit aan groep 1 
en postvragenlijst II-TO aan groep 2. 

 
 
De posttesten en postvragenlijsten worden niet teruggestuurd naar de onderzoekers. Deze 

formulieren worden meegenomen door de onderzoekers bij het afnemen van de interviews. 



   

13 

WEEK 13 
 

Focusgroepen en diepte interviews 
Vanaf week 13 van het onderzoek vinden de focusgroepen en diepte interviews plaats. Na het 

afronden van het onderzoek worden de focusgroepen samengesteld. Hierbij worden de studenten 

bevraagd over hun ervaringen betreffende het onderzoek (het verschil in discussie voeren d.m.v. 

Facebook en Toledo, meningen rond Facebook in het onderwijs,…). De onderzoekers spreken 

hiervoor met jou een datum af en komen naar de school. 

 

Als laatste stap in het onderzoek worden er diepte interviews gehouden met de verschillende 

lerarenopleiders. Hierbij worden de meningen bevraagd betreffende het gebruik van de technische 

fiches, Facebook in het onderwijs,… Ook hiervoor zullen de onderzoekers een afspraak maken die 

kan doorgaan in de school.  

 

 

 

 

Bij de minste twijfel over de uitvoering van het onderzoek, neem gerust contact op. 

 

Jarka.Smits@gbiomed.kuleuven.be 
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Bijlage 1: Stellingen en linken onderzoeksfase I 

 

 Groep 1 (Toledo) Groep 2 (Facebook) 

 
Week 3  
(Stelling plaatsen) 

Stelling A 
 
Educatieve spellen/games in het onderwijs hebben geen 
meerwaarde in het leerproces.  

Stelling B 
 
Elke leerkracht krijgt vroeg of laat stemproblemen, 
het is onvermijdelijk. 

 
Week 4 
(1ste link plaatsen) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=4L7KhDmbSmk 
 

 
http://www.klasse.be/leraren/tvklasse.php?q=tvklasse
/15052-Doe-de-stemtest 
 

 
Week 5 
(2de link plaatsen) 

 
http://www.pascalsmet.be/article/minister-smet-pleit-voor-
games-in-de-klas/ 
 

 
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid
=DMF20100329_088 
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Bijlage 2: Stellingen en linken onderzoeksfase II 

 

 Groep 1 (Facebook) Groep 2 (Toledo) 

 
Week 9 
(Stelling plaatsen) 

 Stelling C 
 
Leraren zijn sterk gevoelig voor burn-out. Eens men is 
‘vastgeroest’ in een bepaald vak is een burn-out niet meer te 
vermijden. 

Stelling D 
 
Ouders die met hun kinderen vroegtijdig op vakantie 
vertrekken (het zogenaamde luxeverzuim) moeten 
beboet worden. 

 
Week 10 
(1ste link plaatsen) 

 
http://www.klasse.be/leraren/archief/4364 
 
 

 
http://www.klasse.be/leraren/19406 
 

 
Week 11 
(2de link plaatsen) 

 
http://www.depers.nl/economie/293217/Burn-out-kan-geld-
kosten.html 

 
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid949104/sme
t-wil-waterdichte-maatregelen-tegen-luxeverzuim-in-
scholen.aspx 
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PREVRAGENLIJST	  VOOR	  PREVRAGENLIJST	  VOOR	  LERARENOPLEIDERSLERARENOPLEIDERS 	  	  

	  	  
Gelieve	  eerlijk	  en	  oprecht	  te	  antwoorden.	  Deze	  vragenlijst	  zal	  anoniem	  verwerkt	  worden.	  

	  	  
	  	  
DEMOGRAFISCHE	  GEGEVEDEMOGRAFISCHE	  GEGEVENSNS 	  	  

	  	  

VOORNAAM:	  VOORNAAM:	  ………………………………………………………………………………	  	   	  	   ACHTERNAAM:	  ACHTERNAAM:	  

………………………………………………………………………………	  	  

	  	  

AANTAL	  JAREN	  DOCEEREAANTAL	  JAREN	  DOCEERERVARING?	  RVARING?	   (SCHATTING)(SCHATTING) 	  	  …………………………	  	  

	  	  

IN	  WELK	  VAK	  LOOPT	  DIIN	  WELK	  VAK	  LOOPT	  DIT	  ONDERZOEK?	  T	  ONDERZOEK?	  ………………………………………………………………………	  

	  	  

HOEVEEL	  LEERLINGEN	  NHOEVEEL	  LEERLINGEN	  NEMEN	  DEEL	  AAN	  HET	  ONEMEN	  DEEL	  AAN	  HET	  ONDERZOEK?	  DERZOEK?	  

…………………………………………………….……………………. 	  	  

	  
	  
COMMUNICATIE	  COMMUNICATIE	   	  	  

	  	  

1.	   	  1 . 	   	  HOE	  COMMUNICEER	  JE	  MHOE	  COMMUNICEER	  JE	  MEDEDELINGEN	  NAAR	  STUEDEDELINGEN	  NAAR	  STUDENTEN	  TOE?	  DENTEN	  TOE?	   	  	  

(PLAATS	  EEN	  KRUISJE	  (PLAATS	  EEN	  KRUISJE	   IN	  HET	  PASSENDE	  VAKJIN	  HET	  PASSENDE	  VAKJE)E) 	  	   	  	  

	  	  
	  	   NOOITNOOIT 	  	   SOMSSOMS 	  	   MEESTALMEESTAL 	  	  

MONDELING	  TIJDENS	  OFMONDELING	  TIJDENS	  OF 	  	  NA	  DE	  NA	  DE	  
LESLES 	  	  

	  	   	  	   	  	  

VIA	  EVIA	  E -‐-‐MAIL	  (WERKMAIL	  (WERK-‐-‐MAIL, 	  PRIVEMAIL, 	  PRIVE -‐-‐
MAIL)MAIL) 	  	  

	  	   	  	   	  	  

VIA	  BERICHTEN	  OP	  TOLVIA	  BERICHTEN	  OP	  TOLEDOEDO 	  	   	  	   	  	   	  	  

ANDERE:	  ………………..ANDERE:	  ……………….. 	  	   	  	   	  	   	  	  
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2.	   	  2 . 	   	  HOE	  LANG	  BEN	  JE	  AL	  VHOE	  LANG	  BEN	  JE	  AL	  VERTROUWD	  MET	  ERTROUWD	  MET	  TOLEDOTOLEDO?	  ? 	   	  	   (IN	  SCHOOLJAREN)(IN	  SCHOOLJAREN) 	  	  

…………………………………………………….……………………. 	  	  

	  	  

3 . 	   	  3 . 	   	  WAARVOOR	  GEBRUIK	  JE	  WAARVOOR	  GEBRUIK	  JE	  TOLEDOTOLEDO 	  	   (MEERDERE	  ANTWOORDEN(MEERDERE	  ANTWOORDEN	  	  ZIJN	  MOGELIJK)ZIJN	  MOGELIJK) 	  	  

○○ 	  	   BESCHIKBAAR	  STELLEN	  BESCHIKBAAR	  STELLEN	  VAN	  CURSUSMATERIAALVAN	  CURSUSMATERIAAL 	  	  

○○ 	  	   DISCUSSIESDISCUSSIES 	  	  VOERENVOEREN 	  	  

○○ 	  	   VERSTUREN	  VAN	  MEDEDEVERSTUREN	  VAN	  MEDEDELINGEN	  (ELEKTRONISCHLINGEN	  (ELEKTRONISCHE	  VALVEN)E	  VALVEN) 	  	  

○○ 	  	   VERZAMELEN	  VAN	  OPDRAVERZAMELEN	  VAN	  OPDRACHTEN	  EN	  TAKENCHTEN	  EN	  TAKEN 	  	  

○○ 	  	   ANDERE:	  ANDERE:	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .……………….. . 	  	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………….. 	  	  

	  	  

4 . 	   	  4 . 	   	   GEBRUIK	  JE	  DGEBRUIK	  JE	  D ISCUSSIEFORA	  IN	  HET	  ISCUSSIEFORA	  IN	  HET	  KADER	  VAN	  JE	  LESSEN?KADER	  VAN	  JE	  LESSEN? 	  	  

○○ 	  	   JA	  JA	   	  	   	  	   →→ 	  	   OP	  WELK	  PLATFORM?OP	  WELK	  PLATFORM? 	  	  ………………………………………………………………………………………..…. . 	  	  

○○ 	  	   NEENNEEN 	  	  
	  	  
	  	  
SOCIALE	  NETWERKSITESSOCIALE	  NETWERKSITES 	  	  

	  	  
5. 	   	  5. 	   	  BEN	  JE	  LID	  VAN	  SOCIABEN	  JE	  LID	  VAN	  SOCIALE	  NETWERKSITES?LE	  NETWERKSITES? 	  	   ZO	  JA, 	  KRUIS	  AAN.ZO	  JA, 	  KRUIS	  AAN. 	  	   (MEERDERE	  (MEERDERE	  

ANTWOORDEN	  ZIJN	  MOGEANTWOORDEN	  ZIJN	  MOGELIJK)LIJK) 	  	  

○○ 	  	   FACEBOOKFACEBOOK 	  	  

○○ 	  	  MY	  SPACEMY	  SPACE 	  	  

○○ 	  	  NETLOGNETLOG 	  	  

○○ 	  	   TWITTERTWITTER 	  	  

○○ 	  	   ANDERE:	  ………………………………ANDERE:	  ……………………………………..…….. 	  	  
	  	  
6 . 	  6. 	   	  	  HEB	  JE	  EEN	  FACEBOOKHEB	  JE	  EEN	  FACEBOOK-‐-‐ACCOUNTACCOUNT?? 	  	  

  ○○ 	  	   JAJA 	  	   	  	   →→ 	  	   GA	  NAAR	  GA	  NAAR	  ONDERDEELONDERDEEL 	  	  A.A. 	  	  

	  	   ○○ 	  	  NEENNEEN 	  	   	  	   →→   GA	  NAAR	  VRAAG	  7GA	  NAAR	  VRAAG	  7 	  	  
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A.A.   HOE	  LANG	  HEB	  JE	  HOE	  LANG	  HEB	  JE	  DEZE	  ACCOUNTDEZE	  ACCOUNT 	  	  AL?AL? 	  	   (IN	  JAREN)	  (IN	  JAREN)	  …………………………	  	  

	  	  

B .B.   WAWAARVOOR	  GEBRUIK	  JE	  DEARVOOR	  GEBRUIK	  JE	  DEZE	  ACCOUNTZE	  ACCOUNT?	  ? 	   (MEERDERE	  ANTWOORDEN(MEERDERE	  ANTWOORDEN	  	  ZIJN	  MOGELIJK)ZIJN	  MOGELIJK) 	  	  

○○ 	  	   CHATTEN	  MET	  VRIENDENCHATTEN	  MET	  VRIENDEN 	  	  

○○ 	  	   BERICHTEN	  POSTENBERICHTEN	  POSTEN 	  	  

○○ 	  	   INFORMATIE	  DELEN	  (DOINFORMATIE	  DELEN	  (DOCUMENTEN,	  FOTO’S, 	  FICUMENTEN,	  FOTO’S, 	  FILMPJES,…)LMPJES,…) 	  	  

○○ 	  	  DISCUSSIES	  VOEREN	  DISCUSSIES	  VOEREN	   	  	  

○○ 	  	   ANDERE:	  ………………………………ANDERE:	  ……………………………………..…….. 	  	  
	  	  

C.C.   GEBRUIK	  JE	  FACEBOOK	  GEBRUIK	  JE	  FACEBOOK	  OP	  PROFESSIONEEL	  GEBOP	  PROFESSIONEEL	  GEB IED?IED? 	  	  

	  	  ○○ 	  	   JAJA 	  	   →→   INDIEN	  JAINDIEN	  JA :: 	  	  ○○ 	  	  MET	  COLLEGA’SMET	  COLLEGA’S 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   ○○ 	  	  MEMET	  STUDENTENT	  STUDENTEN 	  	  

  ○○ 	  	  NEENNEEN 	  	   	  	  
	  	  

D.D.   HOE	  VAAK	  NEEM	  JE	  EENHOE	  VAAK	  NEEM	  JE	  EEN 	  	  KIJKJE	  OP	  FACEBOOK?KIJKJE	  OP	  FACEBOOK? 	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  X	  PER	  DAG>	  1	  X	  PER	  DAG 	  	  

○○ 	  	   1 	  X	  DAG	  1	  X	  DAG	   	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  X	  PER	  WEEK	  >	  1	  X	  PER	  WEEK	   	  	  

○○ 	  	   1 	  X	  PE1	  X	  PER	  WEEK	  R	  WEEK	   	  	  

○○ 	  	   < 	  1	  X	  PER	  WEEK<	  1	  X	  PER	  WEEK 	  	  
	  	  

E .E.   HOEVEEL	  TIJD	  SPENDEEHOEVEEL	  TIJD	  SPENDEER	  JE	  GEMIDDELD	  R	  JE	  GEMIDDELD	  PER	  WEEKPER	  WEEK 	  	  OP	  FACEBOOK?OP	  FACEBOOK? 	  	  

○○ 	  	   < 	  1	  UUR	  <	  1	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   1 	  UUR	  1	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   2 	  UUR	  2	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   3 	  UUR	  3	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   > 	  4	  UUR	  >	  4	  UUR	   	  	  
      

7.7. 	  	   GEEF	  JE	  MENING	  BIJ 	  VGEEF	  JE	  MENING	  BIJ 	  VOLGENDE	  STELLINGEN.	  OLGENDE	  STELLINGEN.	   (PLAATS	  EEN	  KRUISJE	  (PLAATS	  EEN	  KRUISJE	   IN	  HET	  PASSENDE	  VAKJIN	  HET	  PASSENDE	  VAKJE)E) 	  	   	  	  
	  	  

	  	   HELEMAAL	  HELEMAAL	  
AKKOORDAKKOORD	  	  

	  	  
AKKOORDAKKOORD	  	  

	  	  
NEUTRAALNEUTRAAL 	  	  

NIET	  NIET	  
AKKOORDAKKOORD	  	  

HELEMAALHELEMAAL 	  	  
NIET	  NIET	  

AKKOORDAKKOORD	  	  

IK	  WIL	  FACEBOOK	  GRAAIK	  WIL	  FACEBOOK	  GRAAG	  GEBRUIKEN	  G	  GEBRUIKEN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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IN	  FUNCTIE	  VAN	  MIJN	  IN	  FUNCTIE	  VAN	  MIJN	  LESSEN.LESSEN. 	  	  

IK	  ZIE	  EEN	  EDUCATIEVIK	  ZIE	  EEN	  EDUCATIEVE	  MEERWAARDE	  E	  MEERWAARDE	  
IN	  FACEBOOK	  ALS	  LEERIN	  FACEBOOK	  ALS	  LEERPLATFORM	  PLATFORM	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  VOEL	  ME	  VOLDOENDEIK	  VOEL	  ME	  VOLDOENDE 	  	  
COMFORTABEL	  OM	  MIJN	  COMFORTABEL	  OM	  MIJN	  FACEBOOKFACEBOOK-‐-‐
PROFIEL	  OPEN	  TE	  STELPROFIEL	  OPEN	  TE	  STELLEN	  INLEN	  IN 	  	  HET	  HET	  
KADER	  VAN	  MIJN	  LESSEKADER	  VAN	  MIJN	  LESSEN.N. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

FACEBOOK	  BEVORDERT	  DFACEBOOK	  BEVORDERT	  DE	  SOCIALE	  E	  SOCIALE	  
INTERACTIES	  MET	  STUDINTERACTIES	  MET	  STUDENTENENTEN .. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

FACEBOOK	  LIJKT	  ME	  NIFACEBOOK	  LIJKT	  ME	  NIETS	  EXTRA	  ETS	  EXTRA	  
TE	  BIEDEN	  TE	  BIEDEN	   ININ 	  	  MIJN	  LESSEN.MIJN	  LESSEN. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  HEB	  ER	  GEEN	  PROBLIK	  HEB	  ER	  GEEN	  PROBLEMEN	  MEE	  EMEN	  MEE	  
OM	  MIJN	  FACEBOOKOM	  MIJN	  FACEBOOK-‐-‐PROFIEL	  PROFIEL	  
BESCHIKBAAR	  TE	  STELLBESCHIKBAAR	  TE	  STELLEN	  IN	  EN	  IN	  
KLASVERBAND.KLASVERBAND. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  BEN	  VAN	  MENING	  DAIK	  BEN	  VAN	  MENING	  DAT	  T	  
FACEBOOK	  POSITIEF	  BIFACEBOOK	  POSITIEF	  BI JDRAAGT	  JDRAAGT	  
TOT	  HET	  GROEPSGEVOELTOT	  HET	  GROEPSGEVOEL 	  	   IN	  DE	  IN	  DE	  
KLAS.KLAS. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
DANK	  DANK	   JEJE 	  	  VOOR	  VOOR	   JEJE 	  	  DEELNAME!DEELNAME! 	  	  

      



Prevr.	  St.	  KUL	  

  

5 

PREVRAGENLIJST	  VOOR	  PREVRAGENLIJST	  VOOR	  STUDENTENSTUDENTEN 	  	  

	  	  
Gelieve	  eerlijk	  en	  oprecht	  te	  antwoorden.	  Deze	  vragenlijst	  zal	  anoniem	  verwerkt	  worden.	  
	  	  
	  	  
DEMOGRAFISCHE	  GEGEVEDEMOGRAFISCHE	  GEGEVENSNS 	  	  
	  	  
VOORNAAM:	  …………………………VOORNAAM:	  ……………………………………………………	  	   EERSTE	  LETTER	  VAN	  ACEERSTE	  LETTER	  VAN	  ACHTERNAAM:	  ………HTERNAAM:	  ……… 	  	  
	  	  
	  	  
GEBOORTEDATUM	  (DD/MMGEBOORTEDATUM	  (DD/MM/JJ):/JJ): 	   	   	  	   	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   .. 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	  	  
	  	  
	  	  

GESLACHT:GESLACHT: 	  	   	  	   ○○ 	  	  MANMAN 	  	  

○○ 	  	   VROUWVROUW	  	  
	  	  
	  	  
OPLEIDING:	  OPLEIDING:	   	  	  SLOSLO 	  	  
	  	   	  	  
	  	   NAAM	  VAN	  DE	  NAAM	  VAN	  DE	  SLO:	  SLO:	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  	  

○○ 	  	   VOLTIJDSVOLTIJDS 	  	  

○○ 	  	  DEELTIJDSDEELTIJDS 	  	  
	  	  
	  	  
WAT	  IS	  HET	  HOOGSTE	  OWAT	  IS	  HET	  HOOGSTE	  OPLEIDINGSNIVEAU	  WAARPLEIDINGSNIVEAU	  WAARVOOR	  JE	  EEN	  DIPLOMA	  VOOR	  JE	  EEN	  DIPLOMA	  HEBT	  HEBT	  
BEHAALDBEHAALD?? 	  	  

○○ 	  	   UNIVERSITAIR	  DIPLOMAUNIVERSITAIR	  DIPLOMA 	  	   (ACADEMISCHE	  BACHELO(ACADEMISCHE	  BACHELOR,	  R, 	  
MASTER,…)MASTER,…) 	  	  

○○ 	  	   HOGER	  ONDERWIJS	  (NIVHOGER	  ONDERWIJS	  (NIVEAU	  PROFESSIONELE	  BAEAU	  PROFESSIONELE	  BACHELOR)CHELOR) 	  	  

○○ 	  	   HOGER	  BEROEPHOGER	  BEROEPSONDERWIJSSONDERWIJS 	  	  

○○ 	  	   SECUNDAIR	  ONDERWIJSSECUNDAIR	  ONDERWIJS 	  	  

○○ 	  	   ANDERE:	  ANDERE:	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 	  	  

	  	  
	  	  
IN	  IN	  WELKE	  STUDIERICHTINGWELKE	  STUDIERICHTING 	  	  HEB	  JE	  DIT	  DIPLOMA	  BHEB	  JE	  DIT	  DIPLOMA	  BEHAALD?	  EHAALD?	   	  	  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……….. 	  	  
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COMMUNICATIEMIDDELENCOMMUNICATIEMIDDELEN 	  	  
	  	  
1.1. 	  	   HOE	  LANG	  BEN	  JE	  AL	  VHOE	  LANG	  BEN	  JE	  AL	  VERTROUWD	  MET	  ERTROUWD	  MET	  TOLEDO?TOLEDO? 	  	  

○○ 	  	   < 	  1	  MAAND	  <	  1	  MAAND	   	  	  

○○ 	  	   1	  1	   –– 	  	   6	  MAANDEN	  6	  MAANDEN	   	  	  

○○ 	  	   6	  MAANDEN	  6	  MAANDEN	   -‐-‐ 	  	   1 	  JAAR	  1	  JAAR	   	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  JAAR>	  1	  JAAR 	  	  
	  	  
	  	  
2.2. 	  	   WAARVOOR	  GEBRUIK	  JE	  WAARVOOR	  GEBRUIK	  JE	  TOLEDO?	  TOLEDO?	   (MEERDERE	  ANTWOORDEN(MEERDERE	  ANTWOORDEN	  	  ZIJN	  MOGELIJK)ZIJN	  MOGELIJK) 	  	  

○○ 	  	  RAADPLEGEN	  VAN	  CURSURAADPLEGEN	  VAN	  CURSUSMATERIAAL	  DAT	  DOOR	  SMATERIAAL	  DAT	  DOOR	  DE	  DOCENT	  WORDT	  DE	  DOCENT	  WORDT	  
GELEVERDGELEVERD 	  	  

○○ 	  	  VOEREN	  VAN	  DISCUSSIEVOEREN	  VAN	  DISCUSSIES	  S	   	  	  

○○ 	  	   	  	   BEKIJKENBEKIJKEN 	  	  VAN	  MEDEDELINGEN	  (ELVAN	  MEDEDELINGEN	  (ELEKTRONISCHE	  VALVEN)EKTRONISCHE	  VALVEN) 	  	  

○○ 	  	  	  	  OPLADEN/INSTUREN	  VANOPLADEN/INSTUREN	  VAN 	  	  OPDRACHTEN	  EN	  TAKENOPDRACHTEN	  EN	  TAKEN 	  	  

○○ 	  	   ANDERE:	  ANDERE:	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………. 	  	  

	  	  
	  	  
3 . 	   	  HOE	  VAAK	  NEEM	  JE3. 	   	  HOE	  VAAK	  NEEM	  JE 	  	   EEN	  KIJKJE	  OP	  TOLEDOEEN	  KIJKJE	  OP	  TOLEDO?? 	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  X	  PER	  DAG>	  1	  X	  PER	  DAG 	  	  

○○ 	  	   1 	  X	  DAG	  1	  X	  DAG	   	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  X	  PER	  WEEK	  >	  1	  X	  PER	  WEEK	   	  	  

○○ 	  	   1 	  X	  PER	  WEEK	  1	  X	  PER	  WEEK	   	  	  

○○ 	  	   < 	  1	  X	  PER	  WEEK<	  1	  X	  PER	  WEEK 	  	  
	  	  
	  	  
4 .4 . 	  	   VOER	  JE	  GRAAG	  OF	  ZOUVOER	  JE	  GRAAG	  OF	  ZOU 	  	   JE	  GRAAG	  DISCUSSIES	  JE	  GRAAG	  DISCUSSIES	  VOEREN	  VIA	  TOLEDO?VOEREN	  VIA	  TOLEDO? 	  	  

○○ 	  	   JAJA 	  	   	  	   	  	  

○○ 	  	  NEENNEEN 	  	  
	  	  

	  	  
5 .5 . 	  	   HOE	  COMMUNICEER	  JE	  MHOE	  COMMUNICEER	  JE	  MET	  KLASGENOTEN	  OVER	  ET	  KLASGENOTEN	  OVER	  DE	  LESSEN?	  DE	  LESSEN?	   	  	  
(PLAATS	  EEN	  KRUISJE	  (PLAATS	  EEN	  KRUISJE	   IN	  HET	  PASSENDE	  VAKJIN	  HET	  PASSENDE	  VAKJE)	  E)	   	  	  

	  	   NOOITNOOIT 	  	   SOMSSOMS 	  	   MEESTALMEESTAL 	  	  
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MONDELING	  TIJDENS	  OFMONDELING	  TIJDENS	  OF 	  	  NA	  DE	  LESNA	  DE	  LES 	  	   	  	   	  	   	  	  

VIA	  EVIA	  E -‐-‐MAIL	  (STUDENTENMAIL	  (STUDENTEN-‐-‐MAIL, 	  PRIVEMAIL, 	  PRIVE -‐-‐

MAIL)MAIL) 	  	  

	  	   	  	   	  	  

VIA	  EEN	  BLOGVIA	  EEN	  BLOG 	  	   	  	   	  	   	  	  

VIA	  FACEBOOKVIA	  FACEBOOK 	  	   	  	   	  	   	  	  

ANDERE:	  ANDERE:	  …………………………………………………………………………………………	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  

	  	  

SOCIALE	  NETWERKSITESSOCIALE	  NETWERKSITES 	  	  

6.6. 	  	   BEN	  JE	  LID	  VAN	  ÉÉN	  OBEN	  JE	  LID	  VAN	  ÉÉN	  OF	  MEERDERE	  SOCIALE	  NF	  MEERDERE	  SOCIALE	  NETWERKSITES?	  ZO	  JA, 	  ETWERKSITES?	  ZO	  JA, 	  KRUIS	  KRUIS	  
AAN.	  AAN.	   	  	  

(MEERDERE	  ANTWOORDEN(MEERDERE	  ANTWOORDEN	  	  ZIJN	  MOGELIJK)ZIJN	  MOGELIJK) 	  	  

○○ 	  	   FACEBOOKFACEBOOK 	  	  

○○ 	  	  MY	  SPACEMY	  SPACE 	  	  

○○ 	  	  NETLOGNETLOG 	  	  

○○ 	  	   TWITTERTWITTER 	  	  

○○ 	  	   ANDERE:	  ………………………………ANDERE:	  …………………………………………..………….. 	  	  
	  	  
7 . 	  HEB	  JE	  EEN	  FACEBO7.	  HEB	  JE	  EEN	  FACEBOOK	  ACCOUNT?OK	  ACCOUNT? 	  	  

	  	   	  	   ○○ 	  	   JAJA 	  	  	  	   	  	   →→ 	  	   GA	  NAAR	  ONDERDEEL	  AGA	  NAAR	  ONDERDEEL	  A 	  	  

	  	   	  	   ○○ 	  	   NEENNEEN 	  	   →→ 	  	   GA	  NAAR	  VRAAG	  8GA	  NAAR	  VRAAG	  8 	  	  
	  	  

A.A.   	   	  	   	  HOE	  LANG	  BEN	  JE	  REEDHOE	  LANG	  BEN	  JE	  REEDS	  ACTIEF	  OP	  FACEBOOKS	  ACTIEF	  OP	  FACEBOOK?? 	  	  

○○ 	  	   < 	  <	  1	  MAAND1	  MAAND 	  	   	  	  

○○ 	  	   1 	  1	   –– 	  	   6	  MAANDEN6	  MAANDEN 	  	   	  	  

○○ 	  	   6 	  MAANDEN	  6	  MAANDEN	  –– 	  	   1	  JAAR1	  JAAR 	  	   	  	  

○○ 	  	   > 	  >	  1	  JAAR1	  JAAR 	  	  
	  	  

B .B.   WAARVOOR	  GEBRUIK	  JE	  WAARVOOR	  GEBRUIK	  JE	  DEZE	  ACCOUNT?	  DEZE	  ACCOUNT?	   (MEERDERE	  ANTWOORDEN(MEERDERE	  ANTWOORDEN	  	  ZIJN	  ZIJN	  

MOGELIJK)MOGELIJK) 	  	  

○○ 	  	   CHATTEN	  MET	  VRIENDENCHATTEN	  MET	  VRIENDEN 	  	  

○○ 	  	   BERICHTEN	  POSTENBERICHTEN	  POSTEN 	  	  
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○○ 	  	   INFORMATIE	  DELEN	  (DOINFORMATIE	  DELEN	  (DOCUMENTEN,	  FOTO’S, 	  FICUMENTEN,	  FOTO’S, 	  FILMPJES,…)LMPJES,…) 	  	  

○○ 	  	  DISCUSSIES	  VOERENDISCUSSIES	  VOEREN 	  	  

○○ 	  	   ANDERE:	  ………………………………ANDERE:	  …………………………………………..………….. 	  	  
	  	  

C.C.   HEB	  JE	  FACEBOOK	  REEDHEB	  JE	  FACEBOOK	  REEDS	  GEBRUIKT	  IN	  HET	  KAS	  GEBRUIKT	  IN	  HET	  KADER	  VAN	  DEZE	  OF	  DER	  VAN	  DEZE	  OF	  

EEN	  VOORGAAND	  OPLEIDEEN	  VOORGAAND	  OPLEID ING?	  ING?	   	  	  

	  	   	  	   ○○ 	  	   JAJA 	  	   →→ 	  	   INDIEN	  JA, 	  WAARVOOR?INDIEN	  JA, 	  WAARVOOR? 	  	  
………………………………………….. .………………………………………….. . 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   HET	  INITIATIEF	  KWAM	  HET	  INITIATIEF	  KWAM	  VAN:	  VAN:	   	  	   ○○ 	  	  DOCENTDOCENT 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   ○○ 	  	  MEDESTUDENTMEDESTUDENT 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   ○○ 	  	  MEZELFMEZELF 	  	  

○○ 	  	   NEENNEEN 	  	   	  	  
	  	  

D .D.   HOE	  VAAKHOE	  VAAK 	  	  NEEM	  JE	  EEN	  KIJKJE	  ONEEM	  JE	  EEN	  KIJKJE	  OP	  FACEBOOK?P	  FACEBOOK? 	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  X	  PER	  DAG>	  1	  X	  PER	  DAG 	  	  

○○ 	  	   1 	  X	  DAG	  1	  X	  DAG	   	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  X	  PER	  WEEK	  >	  1	  X	  PER	  WEEK	   	  	  

○○ 	  	   1 	  X	  PER	  WEEK	  1	  X	  PER	  WEEK	   	  	  

○○ 	  	   < 	  1	  X	  PER	  WEEK<	  1	  X	  PER	  WEEK 	  	  
E.E.   HOEVEEL	  TIJD	  SPENDEEHOEVEEL	  TIJD	  SPENDEER	  JE	  R	  JE	  GEMIDDELD	  PER	  WEEKGEMIDDELD	  PER	  WEEK 	  	  OP	  FACEBOOK?OP	  FACEBOOK? 	  	  

○○ 	  	   < 	  1	  UUR	  <	  1	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   1 	  1	   –– 	  	   2	  UUR	  2	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   2 	  2	   –– 	  	   4	  UUR	  4	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   > 	  4	  UUR>	  4	  UUR 	  	  
	  	  

8 .8 . 	  	   GEEF	  JE	  MENING	  BIJ 	  VGEEF	  JE	  MENING	  BIJ 	  VOLGENDE	  STELLINGEN.	  OLGENDE	  STELLINGEN.	   (PLAATS	  EEN	  KRUISJE	  (PLAATS	  EEN	  KRUISJE	   IN	  HET	  PASSENDE	  VAKJIN	  HET	  PASSENDE	  VAKJE)E) 	  	  

	  	  

	  	   HELEMAAL	  HELEMAAL	  
AKKOORDAKKOORD	  	  

AKKOORDAKKOORD	  	   NEUTRAALNEUTRAAL 	  	  
NIET	  NIET	  

AKKOORDAKKOORD	  	  

HELEMAALHELEMAAL 	  	  
NIET	  NIET	  

AKKOORDAKKOORD	  	  

IK	  WIL	  FACEBOOK	  GRAAG	  GEBRUIKEN	  IN	  
FUNCTIE	  VAN	  MIJN	  LEERPROCES.	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  ZIE	  EEN	  EDUCATIEVE	  MEERWAARDE	  IN	  
FACEBOOK	  ALS	  LEERPLATFORM.	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  VOEL	  ME	  VOLDOENDE	  COMFORTABEL	  OM	  
MIJN	  FACEBOOK-‐PROFIEL	  OPEN	  TE	  STELLEN	  
IN	  HET	  KADER	  VAN	  MIJN	  OPLEIDING.	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  WIL	  FACEBOOK	  ENKEL	  RECREATIEF	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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GEBRUIKEN.	  

FACEBOOK	  BEVORDERT	  DE	  SOCIALE	  
INTERACTIES	  MET	  MEDESTUDENTEN.	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

FACEBOOK	  LIJKT	  ME	  NIETS	  EXTRA	  TE	  BIEDEN	  
BIJ	  MIJN	  LEERPROCES.	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  HEB	  ER	  GEEN	  PROBLEMEN	  MEE	  OM	  MIJN	  
FACEBOOK-‐PROFIEL	  BESCHIKBAAR	  TE	  
STELLEN	  IN	  KLASVERBAND.	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  BEN	  VAN	  MENING	  DAT	  FACEBOOK	  
POSITIEF	  BIJDRAAGT	  TOT	  HET	  
GROEPSGEVOEL	  IN	  DE	  KLAS.	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

VIA	  ONLINE	  CONTACT	  MET	  MEDESTUDENTEN	  
BEVORDER	  IK	  MIJN	  EIGEN	  LEERPROCES.	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  
DANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELDANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELNAME!NAME!	  
	  	  



 Code	  

PRETEST	  IPRETEST	  I -‐-‐TOTO 	  	   (GROEP	  (GROEP	  11)) 	  	   STELLING	  ASTELLING	  A 	  	  

	  	  
Gelieve	  onderstaande	  vragen	  te	  beantwoorden.	  
	  

VOORNAAM:	  …………………………VOORNAAM:	  ……………………………………………………	  	   EERSTE	  LETTER	  VAN	  ACEERSTE	  LETTER	  VAN	  ACHTERNAAM:	  ………HTERNAAM:	  ……… 	  	  

	  	  

GEBOORTEDATUM	  (DD/MMGEBOORTEDATUM	  (DD/MM/JJ):/JJ): 	   	   	  	   	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	   / 	   	   . 	   ./ 	   	   . 	   . 	  	  

	  	  

1 . 	   	  1 . 	   	   	  	   WANNEER	  JE	  GAMES	  INZET	  IN	  DE	  KLAS, 	  ONTWIKKELEN	  STUDENTEN	  HEEL	  WATWANNEER	  JE	  GAMES	  INZET	  IN	  DE	  KLAS, 	  ONTWIKKELEN	  STUDENTEN	  HEEL	  WAT 	  	  

NIEUWE	  VAARDIGHEDEN.	  NIEUWE	  VAARDIGHEDEN.	  SOM	  4	  VAARDIGHEDEN	  OPSOM	  4	  VAARDIGHEDEN	  OP .. 	  	  

	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

	  	  

2 . 	  2 . 	   	  	   BESPREEK	  HET	  BEGRIP	  BESPREEK	  HET	  BEGRIP	   ‘PLEASURABLE	  FRUSTRATION’‘PLEASURABLE	  FRUSTRATION’ .. 	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

3 . 	  3 . 	   	  	   HET	  ONDERWIJS	  HEEFT	  NOOD	  AAN	  EEN	  EIGENTIJDSE	  INVULLING.	  GAMES	  HET	  ONDERWIJS	  HEEFT	  NOOD	  AAN	  EEN	  EIGENTIJDSE	  INVULLING.	  GAMES	  

BIEDENBIEDEN 	  	  DAARVOOR	  DE	  IDEALE	  INSPIRATIEBRON.	  DAARVOOR	  DE	  IDEALE	  INSPIRATIEBRON.	  BEDENK	  5	  TIPS	  BEDENK	  5	  TIPS	  OM	  HET	  OM	  HET	  

ONDERWIJSONDERWIJS 	  	  AANTREKKELIJKER	  TE	  MAKEN.AANTREKKELIJKER	  TE	  MAKEN. 	  	  

	  	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

	  	  

	  	   	  	  

	  	  
	  	  



 Code	  

	  	  
	  	  
	  	  
DANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELDANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELNAME!NAME! 	  	  



 Code	  

PRETEST	  IPRETEST	  I -‐-‐FB	  (GROEP	  2)	  STELLINFB	  (GROEP	  2)	  STELLING	  BG	  B 	  	  

	  	  
Gelieve	  onderstaande	  vragen	  te	  beantwoorden.	  
	  

VOORNAAM:	  …………………………VOORNAAM:	  ……………………………………………………	  	   EERSTE	  LETTER	  VAN	  ACEERSTE	  LETTER	  VAN	  ACHTERNAAM:	  ………HTERNAAM:	  ……… 	  	  

	  	  

GEBOORTEDATUM	  (DD/MMGEBOORTEDATUM	  (DD/MM/JJ):/JJ): 	   	   	  	   	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   .. 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	  	  

	  	  

1 . 	   	  1 . 	   	   	  	   GEEF	  GEEF	  5	  UITLOKKENDE	  FACTOREN	  5	  UITLOKKENDE	  FACTOREN	   IN	  DE	  KLAS	  VOOR	  STEMPROBLEMEN.IN	  DE	  KLAS	  VOOR	  STEMPROBLEMEN. 	  	  

	  	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

	  	  

2 . 	  2 . 	   	  	   EEN	  LEERKRACHT	  KAN	  ENKELE	  AANDACHTSPUNTEN/TIPS	  IN	  GEDACHTEN	  EEN	  LEERKRACHT	  KAN	  ENKELE	  AANDACHTSPUNTEN/TIPS	  IN	  GEDACHTEN	  

HOUDEN	  OM	  STEMPROBLEMEN	  TE	  VOORKOMEN.	  HOUDEN	  OM	  STEMPROBLEMEN	  TE	  VOORKOMEN.	  GEEF	  5	  GEEF	  5	  

AANDACHTSPUNTEN/TIPS	  WEER.AANDACHTSPUNTEN/TIPS	  WEER. .. 	  	  

	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	   	  	  



 Code	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
DANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELDANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELNAME!NAME! 	  	  



 Code	  

PRETEST	  PRETEST	   II II -‐-‐FBFB 	  	   (GROEP	  1)	  STELLING	  (GROEP	  1)	  STELLING	  CC 	  	  

	  	  
Gelieve	  onderstaande	  vragen	  te	  beantwoorden.	  
	  

VOORNAAM:	  …………………………VOORNAAM:	  ……………………………………………………	  	   EERSTE	  LETTER	  VAN	  ACEERSTE	  LETTER	  VAN	  ACHTERNAAM:	  ………HTERNAAM:	  ……… 	  	  

	  	  

GEBOORTEDATUM	  (DD/MMGEBOORTEDATUM	  (DD/MM/JJ):/JJ): 	   	   	  	   	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   .. 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	  	  

	  	  

1 . 	   	  1 . 	   	   	  	   WELKE	  WELKE	  WERKOMSTANDIGHEDEN	  WERKOMSTANDIGHEDEN	   IN	  HET	  ONDERWIJS	  KUNNEN	  LEIDEN	  TOT	  IN	  HET	  ONDERWIJS	  KUNNEN	  LEIDEN	  TOT	  

EEN	  BURN-‐OUT?	  EEN	  BURN-‐OUT?	  SOM	  ER	  4	  OP.SOM	  ER	  4	  OP. 	  	  

	  	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

	  

2 . 	  2 . 	   	  	   EEN	  PERSOONLIJKHEID	  KENT	  5	  DIMENSIES	  EEN	  PERSOONLIJKHEID	  KENT	  5	  DIMENSIES	  DIE	  EEN	  GROTER	  RISICO	  GEVEN	  OP	  DIE	  EEN	  GROTER	  RISICO	  GEVEN	  OP	  

BURN-‐OUT.	  BURN-‐OUT.	  SOM	  ER	  3	  OPSOM	  ER	  3	  OP .. 	  	  

	  	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

	  	  

3 . 	  3 . 	   	  	   OM	  TE	  KUNNEN	  SPREKEN	  VAN	  EEN	  BURN-‐OUT,	  MOET	  MEN	  EEN	  AANTAL	  OM	  TE	  KUNNEN	  SPREKEN	  VAN	  EEN	  BURN-‐OUT,	  MOET	  MEN	  EEN	  AANTAL	  

KENMERKEN	  VERTONEN.	  KENMERKEN	  VERTONEN.	  WELKE	  KENMERKEN	  ZIJN	  TYPISCH	  VOOR	  EEN	  WELKE	  KENMERKEN	  ZIJN	  TYPISCH	  VOOR	  EEN	  

BURNOUTBURNOUT ?? 	  	  

	  	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

	  	  

	  	   	  	  



 Code	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
DANK	  JE	  VOORDANK	  JE	  VOOR 	  	   JE	  DEELNAME!JE	  DEELNAME! 	  	  



 Code	  

PRETEST	  IPRETEST	  I II -‐-‐TO	  (GROEP	  TO	  (GROEP	  22)	  STELLING	  )	  STELLING	  DD 	  	  

	  	  
Gelieve	  onderstaande	  vragen	  te	  beantwoorden.	  
	  

VOORNAAM:	  …………………………VOORNAAM:	  ……………………………………………………	  	   EERSTE	  LETTER	  VAN	  ACEERSTE	  LETTER	  VAN	  ACHTERNAAM:	  ………HTERNAAM:	  ……… 	  	  

	  	  

GEBOORTEDATUM	  (DD/MMGEBOORTEDATUM	  (DD/MM/JJ):/JJ): 	   	   	  	   	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   .. 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	  	  

	  	  

1 .1 . 	  	   WAT	  VERSTAAN	  WE	  IN	  HET	  ONDERWIJS	  ONDER	  WAT	  VERSTAAN	  WE	  IN	  HET	  ONDERWIJS	  ONDER	  LUXEVERZUIMLUXEVERZUIM ?? 	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

2 . 	  2 . 	   	  	   VOLGENS	  MINISTER	  VAN	  ONDERWIJS	  SMET	  ZIJN	  ER	  VOLGENS	  MINISTER	  VAN	  ONDERWIJS	  SMET	  ZIJN	  ER	  2	  OORZAKEN	  VAN	  2	  OORZAKEN	  VAN	  

LUXEVERZUIMLUXEVERZUIM . 	  GEEF	  DEZE	  2	  OORZAKEN.. 	  GEEF	  DEZE	  2	  OORZAKEN. 	  	  

	  

-‐	  

-‐	  

  

3.	  3 . 	   	  	   DE	  REDEN	  WAAROM	  JONGEREN	  GAAN	  SPIJBELEN,	  KENT	  VERSCHILLENDE	  DE	  REDEN	  WAAROM	  JONGEREN	  GAAN	  SPIJBELEN,	  KENT	  VERSCHILLENDE	  

OORZAKEN.	  WE	  KUNNEN	  STELLEN	  DAT	  ER	  OORZAKEN.	  WE	  KUNNEN	  STELLEN	  DAT	  ER	  4	  GROTE	  CATEGORIEËN	  4	  GROTE	  CATEGORIEËN	  ZIJN	  ZIJN	  

BINNEN	  HET	  BINNEN	  HET	  ONDERWIJS. 	  BENOEM	  DEZE	  4	  CATEGORIEËN.ONDERWIJS. 	  BENOEM	  DEZE	  4	  CATEGORIEËN. 	  	  

	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

	  	  

4 . 	  4 . 	   	  	   TER	  PREVENTIE	  VAN	  SPIJBELEN	  WERD	  HET	  TER	  PREVENTIE	  VAN	  SPIJBELEN	  WERD	  HET	  SPIJBELACTIEPLAN	  SPIJBELACTIEPLAN	  OPGESTELD.	  OPGESTELD.	  

DIT	  PLAN	  BESTAAT	  IN	  TOTAAL	  UIT	  12	  ACTIES, 	  DIT	  PLAN	  BESTAAT	  IN	  TOTAAL	  UIT	  12	  ACTIES, 	  BENOEM	  ER	  3BENOEM	  ER	  3 .. 	  	  

	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  



 Code	  

	  	  

DANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELDANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELNAME!NAME! 	  	  



 Post.vr.	  I-‐FB	  Code	  

  

POSTVRAGENLIJST	  IPOSTVRAGENLIJST	  I -‐-‐FB	  (GROEP	  2FB	  (GROEP	  2 )) 	  	  

	  	  
Gelieve	  eerlijk	  en	  oprecht	  te	  antwoorden.	  Deze	  vragenlijst	  zal	  anoniem	  verwerkt	  worden.	  

	  

DEMOGRAFISCHE	  GEGEVEDEMOGRAFISCHE	  GEGEVENSNS 	  	  
	  	  

VOORNAAM:	  …………………………VOORNAAM:	  ……………………………………………………	  	   EERSTE	  LETTEREERSTE	  LETTER 	  	  VAN	  ACHTERNAAM:	  ………VAN	  ACHTERNAAM:	  ……… 	  	  

	  	  

GEBOORTEDATUM	  (DD/MMGEBOORTEDATUM	  (DD/MM/JJ):/JJ): 	   	   	  	   	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   .. 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	  	  

	  	  

1 . 	   	  HEB	   JE	  ACTIEF	  GE1.	   	  HEB	   JE	  ACTIEF	  GEPARTICIPEERT	  BIJ 	  DE	  PARTICIPEERT	  BIJ 	  DE	   DISCUSSIE	  OP	  FACEBOODISCUSSIE	  OP	  FACEBOOK?	  K?	   (LINKEN(LINKEN 	  	   GEPLAATSTGEPLAATST ,	  , 	  

VIDEO’S	  GEDEELD,	  MENVIDEO’S	  GEDEELD,	  MENING	  GEPOST,ING	  GEPOST, 	  	  …)…) 	  	  

○○ 	  	   JAJA 	  	  	  	   	  	   →→ 	   	  	   	  HOE	  VAAK?	  HOE	  VAAK?	  …………………………	  	  

○○ 	  	  NEENNEEN 	  	   	  	  
	  	   	  	  

2 . 	   	  2 . 	   	  HEB	  JE	  PASSIEF	  GEPARHEB	  JE	  PASSIEF	  GEPARTICIPEERT	  BIJ 	  DE	  DISTICIPEERT	  BIJ 	  DE	  DISCUSSIE	  OP	  FACEBOOK?	  CUSSIE	  OP	  FACEBOOK?	   ((LINKEN	  EN	  ANDERE	  LINKEN	  EN	  ANDERE	  

POST	  GELEZEN,	  POST	  GELEZEN,	  VIDEOVIDEO ’’ S	  BEKEKEN,S	  BEKEKEN, 	  	  …)…) 	  	  

○○ 	  	   JAJA 	  	   	  	   →→ 	   	  	   	  HOE	  VAAK?	  HOE	  VAAK?	  …………………………	  	  

○○ 	  	  NEENNEEN 	  	   	  	  
	  	  

3 . 	  3 . 	   ZOU	  JE	  GRAAG	  ZOU	  JE	  GRAAG	  BINNEN	  JE	  OPLEIDING	  BINNEN	  JE	  OPLEIDING	  VERDER	  GEBRUIK	  MAKENVERDER	  GEBRUIK	  MAKEN 	  	  VAN	  FACEBOOK?VAN	  FACEBOOK? 	  	  

	  	   	  	   ○○ 	  	   JAJA 	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   ○○ 	  	  NEENNEEN 	  	   	  	   	  	  
	  	  
4 . 	   	  4 . 	   	  HOE	  VAAK	  HOE	  VAAK	  NAM	  JE	  NAM	  JE	  GEMIDDELD	  DE	  AFGELOPGEMIDDELD	  DE	  AFGELOPEN	  3	  WEKENEN	  3	  WEKEN 	  	  EEN	  KIJKJE	  OP	  EEN	  KIJKJE	  OP	  DE	  DE	  

FACEBOOKFACEBOOK-‐-‐GROEPGROEP?? 	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  X	  PER	  DAG>	  1	  X	  PER	  DAG 	  	  

○○ 	  	   1 	  X	  DAG	  1	  X	  DAG	   	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  X	  PER	  WEEK	  >	  1	  X	  PER	  WEEK	   	  	  

○○ 	  	   1 	  X	  PER	  WEEK	  1	  X	  PER	  WEEK	   	  	  



 Post.vr.	  I-‐FB	  Code	  

  

○○ 	  	   < 	  1	  X	  PER	  WEEK<	  1	  X	  PER	  WEEK 	  	  
	  	  

5 . 	   	  5 . 	   	  HOEVEEL	  TIJD	  HEB	  JE	  HOEVEEL	  TIJD	  HEB	  JE	  GEMIDDELD	  PER	  WEEKGEMIDDELD	  PER	  WEEK 	  	  OP	  DE	  FACEBOOKOP	  DE	  FACEBOOK-‐-‐GROEP	  GROEP	  

GESPENDEERD?GESPENDEERD? 	  	  

○○ 	  	   < 	  1	  UUR	  <	  1	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   1 	  1	   –– 	  	   2	  UUR	  2	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   2 	  2	   –– 	  	   4	  UUR	  4	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   > 	  4	  UUR>	  4	  UUR 	  	  
66 .. 	  	   GEEF	  JE	  MENING	  BIJ 	  VGEEF	  JE	  MENING	  BIJ 	  VOLGENDE	  STELLINGEN.	  OLGENDE	  STELLINGEN.	   (PLAATS	  EEN	  KRUISJE	  (PLAATS	  EEN	  KRUISJE	   IN	  HET	  PASSENDE	  VAKJIN	  HET	  PASSENDE	  VAKJE)E) 	  	   	  	  
	  	  

	  	   HELEMAAL	  HELEMAAL	  

AKKOORDAKKOORD	  	  
AKKOORDAKKOORD	  	   NEUTRAALNEUTRAAL 	  	  

NIET	  NIET	  

AKKOORDAKKOORD	  	  

HELEMAALHELEMAAL 	  	  

NIET	  NIET	  

AKKOORDAKKOORD	  	  

IK	  WIL	  FACEBOOK	  GRAAIK	  WIL	  FACEBOOK	  GRAAG	  GEBRUIKEN	  IN	  G	  GEBRUIKEN	  IN	  
FUNCTIE	  VAN	  MIJN	  LEEFUNCTIE	  VAN	  MIJN	  LEERPROCES.RPROCES. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  IK	  ZIE	  EEN	  EDUCATIEVE	  MZIE	  EEN	  EDUCATIEVE	  MEERWAARDE	  IN	  EERWAARDE	  IN	  
FACEBOOK	  ALS	  LEERPLAFACEBOOK	  ALS	  LEERPLATFORM.TFORM. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  VOEL	  ME	  VOLDOENDEIK	  VOEL	  ME	  VOLDOENDE 	  	  COMFORTABEL	  COMFORTABEL	  
OM	  MIJN	  FACEBOOKOM	  MIJN	  FACEBOOK-‐-‐PROFIEL	  OPEN	  TE	  PROFIEL	  OPEN	  TE	  
STELLEN	  IN	  HET	  KADERSTELLEN	  IN	  HET	  KADER 	  	  VAN	  MIJN	  VAN	  MIJN	  
OPLEIDING.OPLEIDING. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  WIL	  FACEBOOK	  ENKEIK	  WIL	  FACEBOOK	  ENKEL	  RECREATIEF	  L	  RECREATIEF	  
GEBRUIKEN.GEBRUIKEN. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

FACEBOOK	  BEVORDERT	  DFACEBOOK	  BEVORDERT	  DE	  E	   SOCIALE	  SOCIALE	  
INTERACTIES	  MET	  MEDEINTERACTIES	  MET	  MEDESTUDENTEN.STUDENTEN. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

FACEBOOK	  LIJKT	  ME	  NIFACEBOOK	  LIJKT	  ME	  NIETS	  EXTRA	  TE	  ETS	  EXTRA	  TE	  
BIEDEN	  BIJ 	  MIJN	  LEERBIEDEN	  BIJ 	  MIJN	  LEERPROCES.PROCES. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  HEB	  ER	  GEEN	  PROBLIK	  HEB	  ER	  GEEN	  PROBLEMEN	  MEE	  OM	  EMEN	  MEE	  OM	  
MIJN	  FACEBOOKMIJN	  FACEBOOK-‐-‐PROFIEL	  PROFIEL	  
BESCHIKBAAR	  TE	  STELLBESCHIKBAAR	  TE	  STELLEN	  IN	  EN	  IN	  
KLASVERBAND.KLASVERBAND. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IK	  BEN	  VAN	  MENING	  DAIK	  BEN	  VAN	  MENING	  DAT	  FACEBOOK	  T	  FACEBOOK	  
POSITIEF	  POSITIEF	  BIJDRAAGT	  TOT	  HET	  BIJDRAAGT	  TOT	  HET	  
GROEPSGEVOEL	  IN	  DE	  KGROEPSGEVOEL	  IN	  DE	  KLAS.LAS. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

VIA	  ONLINE	  CONTACT	  MVIA	  ONLINE	  CONTACT	  MET	  ET	  
MEDESTUDENTEN	  BEVORDMEDESTUDENTEN	  BEVORDER	  IK	  MIJN	  ER	  IK	  MIJN	  
EIGEN	  LEERPROCES.EIGEN	  LEERPROCES. 	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  



 Post.vr.	  I-‐FB	  Code	  

  

	  
	  	  
77 . 	   	  . 	   	  WELKE	  VOORDELEN	  HEEFWELKE	  VOORDELEN	  HEEFT	  FACEBOOK	  ALS	  DISCUT	  FACEBOOK	  ALS	  DISCUSSIEPLATFORM	  VOOR	  JOSSIEPLATFORM	  VOOR	  JOU?U? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
88 . 	   	  . 	   	  WELKE	  NADELEN	  HEEFT	  WELKE	  NADELEN	  HEEFT	  FACEBOOK	  ALS	  DISCUSSFACEBOOK	  ALS	  DISCUSS IEPLATFORM	  IEPLATFORM	  VOOR	  JOU?VOOR	  JOU? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
99 . 	   	  . 	   	  WELKE	  VOORDELEN	  BIEDWELKE	  VOORDELEN	  BIEDT	  FACEBOOK	  VOOR	  JOU	  T	  FACEBOOK	  VOOR	  JOU	   IN	  DE	  ROL	  VAN	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  STUDENTSTUDENT?? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
1010 . 	   	  . 	   	  WELKE	  NADELEN	  BIEDT	  WELKE	  NADELEN	  BIEDT	  FACEBOOK	  VOOR	  JOU	  INFACEBOOK	  VOOR	  JOU	  IN 	  	  DE	  ROL	  VAN	  DE	  ROL	  VAN	  STUDENTSTUDENT?? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
1111 . 	   	  . 	   	  WELKE	  VOORDELEN	  ZOU	  WELKE	  VOORDELEN	  ZOU	  FACEBOOK	  HEBBEN	  VOORFACEBOOK	  HEBBEN	  VOOR 	  	   JOU	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  JOU	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  
LEERKRACHTLEERKRACHT?? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
1212 . 	   	  . 	   	  WELKE	  NADELEN	  ZOU	  FAWELKE	  NADELEN	  ZOU	  FACEBOOK	  HEBBEN	  VOOR	  JCEBOOK	  HEBBEN	  VOOR	  JOU	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  OU	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  
LEERKRACHTLEERKRACHT?? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
13.13. 	   	  	   	   ZOU	  JE	  ZELF	  FACEBOOKZOU	  JE	  ZELF	  FACEBOOK 	  	  GEBRUIKEN	  IN	  HET	  ONDGEBRUIKEN	  IN	  HET	  ONDERWIJS?	  LICHT	  KORT	  TERWIJS?	  LICHT	  KORT	  TOE.OE. 	  	  
	  	  
	  	  



 Post.vr.	  I-‐FB	  Code	  

  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
DANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELDANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELNAME!NAME!	  
 



 Post.vr.	  I-‐TO	  Code	  

  

POSTVRAGENLIJST	  IPOSTVRAGENLIJST	  I -‐-‐TO	  (GROEP	  TO	  (GROEP	  1)1) 	  	  

	  	  
Gelieve	  eerlijk	  en	  oprecht	  te	  antwoorden.	  Deze	  vragenlijst	  zal	  anoniem	  verwerkt	  worden.	  

	  

DEMOGRAFISCHE	  GEGEVEDEMOGRAFISCHE	  GEGEVENSNS 	  	  
	  	  

VOORNAAM:	  …………………………VOORNAAM:	  ……………………………………………………	  	   EERSTE	  LETTER	  VAN	  ACEERSTE	  LETTER	  VAN	  ACHTERNAAM:	  ………HTERNAAM:	  ……… 	  	  

	  	  

GEBOORTEDATUM	  (DD/MMGEBOORTEDATUM	  (DD/MM/JJ):/JJ): 	   	   	  	   	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   .. 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	   	  / 	   	   . 	   . 	  	  

	  	  

1 . 	   	  1 . 	   	   HEB	   JE	   ACTIEF	   GEPARTHEB	   JE	   ACTIEF	   GEPARTICIPEERT	   BIJ 	   DE	   DISCICIPEERT	   BIJ 	   DE	   DISCUSSIE	   OP	   TOLEDO?	  USSIE	   OP	   TOLEDO?	   (LINKEN(LINKEN 	  	   GEPLAATSTGEPLAATST ,	  , 	  

VIDEO’S	  GEDEELD,	  MENVIDEO’S	  GEDEELD,	  MENING	  GEPOST,ING	  GEPOST, 	  	  …)…) 	  	  

○○ 	  	   JAJA 	  	  	  	   	  	   →→ 	   	  	   	  HOE	  VAAK?	  HOE	  VAAK?	  …………………………	  	  

○○ 	  	  NEENNEEN 	  	   	  	  
	  	  

2 . 	   	   HEB	   JE	   PASSIEF	   G2. 	   	   HEB	   JE	   PASSIEF	   GEPARTICIPEERT	   BIJ 	   DEEPARTICIPEERT	   BIJ 	   DE 	  	   DISCUSSIE	   OP	   TOLEDO?DISCUSSIE	   OP	   TOLEDO? 	  	   ((LINKEN	   EN	   ANDERE	  LINKEN	   EN	   ANDERE	  

POST	  GELEZEN,	  POST	  GELEZEN,	  VIDEOVIDEO ’’ S	  BEKEKEN,S	  BEKEKEN, 	  	  …)…) 	  	  

○○ 	  	   JAJA 	  	   	  	   →→ 	   	  	   	  HOE	  VAAK?	  HOE	  VAAK?	  …………………………	  	  

○○ 	  	  NEENNEEN 	  	   	  	  
	  	  

3 . 	  3 . 	   ZOU	   JE	   GRAAG	  ZOU	   JE	   GRAAG	   BINNEN	   JE	   OPLEIDING	  BINNEN	   JE	   OPLEIDING	   VERDER	   GEBRUIK	   MAKENVERDER	   GEBRUIK	   MAKEN 	  	   VAN	   HET	  VAN	   HET	  

DISCUSSIEPLATFORM	  OPDISCUSSIEPLATFORM	  OP 	  	  TOLEDO?TOLEDO? 	  	  

	  	   	  	   ○○ 	  	   JAJA 	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   ○○ 	  	  NEENNEEN 	  	   	  	   	  	  
	  	  
4 . 	  4 . 	   HOE	   VAAK	  HOE	   VAAK	   NAM	   JE	  NAM	   JE	   GEMIDDELD	   DE	   AFGELOPGEMIDDELD	   DE	   AFGELOPEN	   3	   WEKENEN	   3	   WEKEN 	  	   EEN	   KIJKJE	   OP	  EEN	   KIJKJE	   OP	   HET	  HET	  

DISCUSSIEPLATFORM	  OPDISCUSSIEPLATFORM	  OP 	  	  TOLEDOTOLEDO?? 	  	  

○○ 	  	   >> 	  	   1	  X	  PER	  DAG1	  X	  PER	  DAG 	  	  

○○ 	  	   1 	  X	  DAG	  1	  X	  DAG	   	  	  

○○ 	  	   > 	  1	  X	  PER	  WEEK	  >	  1	  X	  PER	  WEEK	   	  	  



 Post.vr.	  I-‐TO	  Code	  

  

○○ 	  	   1 	  X	  PER	  WEEK	  1	  X	  PER	  WEEK	   	  	  

○○ 	  	   < 	  1	  X	  PER	  WEEK<	  1	  X	  PER	  WEEK 	  	  
	  	  

	  	  

	  	  

5 . 	   	  HOEVEEL	  TIJD	  HEB5.	   	  HOEVEEL	  TIJD	  HEB 	  	   JE	  JE	  GEMIDDELD	  PER	  WEEKGEMIDDELD	  PER	  WEEK 	  	  OP	  HET	  DISCUSSIEPLATOP	  HET	  DISCUSSIEPLATFORM	  OP	  FORM	  OP	  

TOLEDO	  GESPENDEERD?TOLEDO	  GESPENDEERD? 	  	  

○○ 	  	   < 	  1	  UUR	  <	  1	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   1 	  1	   –– 	  	   2	  UUR	  2	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   2 	  2	   –– 	  	   4	  UUR	  4	  UUR	   	  	  

○○ 	  	   > 	  4	  UUR>	  4	  UUR 	  	  
	  	  

6 . 	   	  WELKE	  VOORDELEN	  6. 	   	  WELKE	  VOORDELEN	  HEEFT	  TOLEDO	  ALS	  HEEFT	  TOLEDO	  ALS	  DISCUSSIEPLATFORM	  VODISCUSSIEPLATFORM	  VOOR	  JOU?OR	  JOU? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
7 . 	   	  WELKE	  NADELEN	  HE7.	   	  WELKE	  NADELEN	  HEEFT	  TOLEDO	  ALS	  DISCUEFT	  TOLEDO	  ALS	  DISCUSSIEPLATFORM	  VOOR	  JOSSIEPLATFORM	  VOOR	  JOU?U? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
8 . 	   	  WELKE	  VOORDELEN	  8. 	   	  WELKE	  VOORDELEN	  BIEDT	  TOLEDO	  VOOR	  JOBIEDT	  TOLEDO	  VOOR	  JOU	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  U	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  STUDENTSTUDENT?? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
9 . 	   	  WELKE	  NADELEN	  BI9. 	   	  WELKE	  NADELEN	  BIEDT	  TOLEDO	  VOOR	  JOU	  EDT	  TOLEDO	  VOOR	  JOU	   IN	  DE	  ROL	  VAN	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  STUDENTSTUDENT?? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
10. 	   	  10. 	   	  WELKE	  VOORDELEN	  ZOU	  WELKE	  VOORDELEN	  ZOU	  TOLEDO	  HEBBEN	  VOOR	  JTOLEDO	  HEBBEN	  VOOR	  JOU	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  OU	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  
LEERKRACHTLEERKRACHT?? 	  	  
	  	  



 Post.vr.	  I-‐TO	  Code	  

  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
11. 	   	  WELKE	  NADELEN	  Z11. 	   	  WELKE	  NADELEN	  ZOU	  TOLEDO	  HEBBEN	  VOOOU	  TOLEDO	  HEBBEN	  VOOR	  JOU	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  R	  JOU	  IN	  DE	  ROL	  VAN	  
LEERKRACHTLEERKRACHT?? 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
12. 	   	  ZOU	  JE	  ZELF	  TOL12.	   	  ZOU	  JE	  ZELF	  TOLEDO	  GEBRUIKEN	  IN	  HETEDO	  GEBRUIKEN	  IN	  HET 	  	  ONDERWIJS?	  LICHT	  KORONDERWIJS?	  LICHT	  KORT	  TOE.T	  TOE. 	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
DANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELDANK	  JE	  VOOR	  JE	  DEELNAME!NAME!  



Presentaties	  studiedag	  
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Bram Faems
Projectcoördinator

Sociale netwerken en onderwijs: 
een praktijkverhaal

WIE?

www.jonatan.be

WIE?

www.klascement.net



13/04/2012
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WIE?

www.wijzemediaklassen.be

Digitaal = normaal

Digitaal = overal

Starten met sociale 
media @ school:
10 tips

W
A
T?

A life on Facebook
Bron: http://youtu.be/NfIT1X3lnIY by Maxime Luère



13/04/2012
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Foto: hortongrou

Weet jij nog met wie je 
naar “Amberloup” ging?

“Zijn wij geen 
Facebook‐vriendjes?”

Foto: Bram Faems © KlasCement

Digitaal IS normaal

Peter Hinssen zegt:
De revolutie is begonnen:

We willen 
constant communiceren
dingen maar één keer doen
alles 24/24 (online) beschikbaar
alles doorzoekbaar (door‐google‐
baar?)

Wat betekent dat voor onderwijs?



13/04/2012
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Informatie in het “nieuwe normaal”

Je (school)‐website:
Informatie die men komt 
zoeken.
• Praktische informatie

 openingsuren,
 inschrijvingsprocedure,
 schoolreglement,
 oudercontacten.

• Artikels en verslagjes
• Foto’s

• Meestal eenrichtingsverkeer

Je sociale netwerken:
Informatie om mensen te 
lokken of te verwittigen.
• Links naar verslagjes of artikels
• Foto’s (zonder leerlingen op)
• Luchtige berichtjes
• Herinneringen aan evenementen 

en acties
• Snelle communicatie

• Doel is dialoog

Facebook blijft groeien

Ook Twitter blijft (sterk!) groeien



13/04/2012
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Bereik via Facebook

Bereik via de site.

Foto: Daino_16

10 “likes” op sociale netwerken voor 
scholen en leerkrachten

Foto: Zulfikar

1. Angst voor sociale media is 
geen reden om te wachten. 



13/04/2012
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2. Scheid persoonlijk van 
professioneel

Maak professionele accounts aan op 
Facebook, Twitter, Slideshare, …

Facebook: 
‐ Gebruik een pagina (voor je 

school maar ook bv. meester 
Bram)

‐ Gebruik groepen om info te delen 
(vriendschap is dan niet nodig)

Foto: chidsey

Foto: Cierpki

3. Lees en herlees elke boodschap!

Foto: jonrawlinson

4. Let op met foto’s van leerlingen 

http://www.klasse.be/leraren/26623/26623/



13/04/2012
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Foto: laihiu

5. Respecteer auteursrecht

Foto’s: http://klascement.info/help/vrij/

Muziek: http://dig.ccmixter.org/

Geluidjes: www.freesound.org

www.creativecommons.org

Foto: Damien Basile

6. Gebruik meerdere sociale netwerken

7. Maak het jezelf gemakkelijk



13/04/2012
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8. Voorzie een social media protocol

“Traditioneel” social 
media protocol:

klikveilig.be/2011/11/02/s
ocial‐media‐protocol‐
onderwijs/

Positief social media 
protocol:

http://socialmediawijs.nl/
2012/01/17/social‐media‐
rules‐positief‐social‐
media‐protocol‐een‐feit/

Foto: jakubson

Foto: alvimann

9. Gebruik sociale netwerken om
te luisteren

Foto: jonrawlinson

10. Bereid je voor op een marathon



13/04/2012
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Bram Faems
bram@klascement.net

www.wijzemediaklassen.be

Twitter: @bramfaems
Blog: www.leesvoer.be



7/08/12	  

1	  

DE SOCIAAL GENETWERKTE 
LERAAR:  “Van idee naar 
verantwoording…”

[ED+ict], EDucation & ict onderzoeksgroep KHLim, edict@khlim.be  



7/08/12	  

2	  



7/08/12	  

3	  

Ethisch – Deontologische Code 

•  Facebook – reglementering 
 

•  Algemene rechtstegels 
 

•  Organisatie-specifieke regels 



7/08/12	  

4	  
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rzoeksresultaten

Nathalie Charlier, Jarka Smits

81
36

Student leraar

6
4

Lerarenopleider
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Discussieforum

NaInterventieVóór

Vóór
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Vertrouwd

> 1 jaar: 64%

Frequentie

> 1x/week: 95%

Studenten leraar

0 20 40 60 80 100

cursusmateriaal raadplegen

discussies voeren

mededelingen bekijken

opdrachten en taken opladen

Discussie

ja: 22%

0 20 40 60 80 100

cursusmateriaal beschikbaar stellen

discussies voeren

mededelingen versturen

opdrachten en taken verzamelen

Vertrouwd

7.3 jaar gemiddeld

Discussie

ja: 60%

Lerarenopleiders
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0 20 40 60 80 100

chatten

berichten posten

informatie delen

discussies voeren

Account

89%

> 1 jaar: 95%

Frequentie

> 1x/week: 93%

Duur

> 4u/week: 30%

Gebruik bij 
opleiding

41%

Studenten leraar

Account

90%

> 2 jaar: 100%

Frequentie

> 1x/week: 50%

Duur

> 4u/week: 0%

Professioneel 
gebruik

20%

Lerarenopleiders



5

COMMUNICATIE OVER DE LES

Nooit  Soms  Meestal

Mondeling
(88%)

E-mail
(63%)

Blog
(96%)

Facebook
(48%)

Studenten leraar

Nooit  Soms  Meestal

Mondeling
(100%)

E-mail
(50%)

Berichten op 
Toledo

(80%)

Lerarenopleiders

COMMUNICATIE MET DE STUDENTEN
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Enkele stellingenEnkele stellingen

In % Akkoord Neutraal Niet 
akkoord

Ik wil FB graag gebruiken in functie van mijn lessen. 50 20 30

Ik zie een educatieve meerwaarde in FB als leerplatform. 60 30 10

Ik voel me voldoende comfortabel om mijn FB-profiel open te stellen 

in het kader van mijn lessen.

20 30 50

FB bevordert de sociale interacties met de studenten. 80 20 0

FB lijkt mij niets extra te bieden in mijn lessen. 0 30 70

Ik heb er geen problemen mee om mijn FB-profiel beschikbaar te 

stellen in klasverband.

20 10 70

Ik ben van mening dat FB positief bijdraagt tot het groepsgevoel in de 

klas.

80 20 0

MENING OPLEIDER
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In % Akkoord Neutraal Niet 
akkoord

Ik wil FB graag gebruiken in functie van mijn leerproces. 38.9 38.9 22.2

Ik zie een educatieve meerwaarde in FB als leerplatform. 33.6 37.3 29.1

Ik voel me voldoende comfortabel om mijn FB-profiel open te stellen 

in het kader van mijn opleiding.

36.4 26.4 37.3

Ik wil FB enkel recreatief gebruiken. 42.6 35.2 22.2

FB bevordert de sociale interacties met medestudenten. 78.9 15.6 5.5

FB lijkt mij niets extra te bieden bij mijn leerproces. 24.6 36.4 39.0

Ik heb er geen problemen mee om mijn FB-profiel beschikbaar te 

stellen in klasverband.

52.7 23.6 23.7

Ik ben van mening dat FB positief bijdraagt tot het groepsgevoel in de 

klas.

50.5 35.8 13.7

Via online contact met medestudenten bevorder ik mijn eigen 

leerproces.

50.9 34.0 15.1

Voor elke stelling: significant verschil tussen FB-gebruikers en niet-gebruikers

MENING STUDENT

Na

Vóór

Interventie

Interventie
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Groep 1 Stelling A (games) Stelling C (burn-out)

(n = 59)

Groep 2 Stelling B (stem) Stelling D (luxeverzuim)

(n = 58)

FASE I FASE II

ONDERZOEKSOPZET

Groep 1 Stelling A (games) Stelling C (burn-out)

(n = 59)

Groep 2 Stelling B (stem) Stelling D (luxeverzuim)

(n = 58)

FASE I FASE II

RESULTATEN: LEERWINST
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Groep 1 Stelling A (games) Stelling C (burn-out)

(n = 59)

Groep 2 Stelling B (stem) Stelling D (luxeverzuim)

(n = 58)

FASE I FASE II

RESULTATEN: LEERWINST

significant

Groep 1 Stelling A (games) Stelling C (burn-out)

(n = 59)

Groep 2 Stelling B (stem) Stelling D (luxeverzuim)

(n = 58)

FASE I FASE II

RESULTATEN: LEERWINST
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Groep 1 Stelling A (games) Stelling C (burn-out)

(n = 59)

Groep 2 Stelling B (stem) Stelling D (luxeverzuim)

(n = 58)

FASE I FASE II

ONDERZOEKSOPZET

Vragenlijst Vragenlijst Vragenlijst
Focusgroep

Na

InterventieVóór Na
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Groep 1 Stelling A (games) Stelling C (burn-out)

(n = 59)

Groep 2 Stelling B (stem) Stelling D (luxeverzuim)

(n = 58)

FASE I FASE II

Vragenlijst

NA ERVARING FASE I

Significant verschillend tussen beide groepen

Significant verschillend tussen pre en post fase I

NA ERVARING FASE I

Deelname: actief

passief

geen

68%

24%

8%

74%

17%

9%

Verder gebruik? 22%        < 44%

Frequentie van deelname > 1x/week 53%        < 72%

Tijd/week op discussieplatform > 1u/week 18%        < 23%
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Groep 1 Stelling A (games) Stelling C (burn-out)

(n = 59)

Groep 2 Stelling B (stem) Stelling D (luxeverzuim)

(n = 58)

FASE I FASE II

Vragenlijst

NA ERVARING FASE II

Significant verschillend tussen beide groepen

Significant verschillend tussen pre en post fase I

NA ERVARING FASE II

Deelname: actief

passief

geen

40%

29%

31%

63%

30%

7%

Verder gebruik? 33% 40%

Frequentie van deelname > 1x/week 28% 70%

Tijd/week op discussieplatform > 1u/week 2% 18%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pre Post fase I

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pre Post fase I

Akkoord Niet akkoord

STELLINGEN VÓÓR ↔ NA FASE I

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pre Post fase II

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pre Post fase II

Akkoord Niet akkoord

STELLINGEN VÓÓR ↔ NA FASE II
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• Voor-/nadelen als discussieplatform

• Voor-/nadelen in rol van student

• Voor-/nadelen in rol van leraar

VERGELIJKING

VERGELIJKINGVOOR-/NADELEN ALS DISCUSSIEPLATFORM

Algemeen

• nadenken over je mening

• mening van verlegen studenten

• op eigen tempo info bekijken

• weinig dynamiek, traag

• geen onmiddellijke respons

• moeilijk om nuances te leggen

• communicatievaardigheden?

• controle als leraar over inhoud
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GEBRUIK ALS DISCUSSIEPLATFORM: 
VERGELIJKING

• regelmatig bekeken

• gebruiksvriendelijk

• altijd en overal beschikbaar

• voor iedereen beschikbaar

• wie is er online? 

• bijlagen toevoegen

• vertrouwde omgeving

• geen afleiding, enkel educatief

• vertrouwde omgeving

• bijlagen

• wordt regelmatig bekeken

• gebruiksvriendelijk

• voor iedereen beschikbaar

• wie is er online? 

• zoeken naar de juiste info

• geen notificatie bij reactie

• veel klikken

• onoverzichtelijk

VERGELIJKING TOLEDO ↔ FACEBOOK: 
ALS STUDENT

• vrienden = eigen keuze

• aanzien als recreatie
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• kopiesparend

• handig om bestanden te delen

• bereikbaarheid van studenten

• veel mogelijkheden 

(inschrijfmodules,…)

• educatief doel

• geen

• aansluiting bij leefwereld

VERGELIJKING TOLEDO ↔ FACEBOOK: 
ALS LERAAR

• ICT vaardigheden

• extra werkbelasting

• privé

• ongewenste bezoekers

shop Facebook



Deelnemers	  studiedag	  



Inschrijvingen1

Naam Voornaam School

Aendekerk Raf Heilig Graf Turnhout

Aerts Roza Verenigde scholen Ursulinen Mechelen-Hagelstein

Awouters Valère KHLim - Onderzoeksgroep [ED+ict]

Bernaerts Katrien Toll-net

Boelen Bart KHLeuven

Boeyden Joke Scholengroep Sint-Rembert vzw

Borghs Manuella CVO HIKempen

Boschmans Martine CVO HIKempen

Castelein Els School of Education

Charlier Nathalie KULeuven

De Bruyn Kristof Koninklijk Atheneum Schoten

De Busser Hilde Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo

De Cleyn Pieter CVO H.I.Kempen

de Séjournet Gaëlle

Deckers Thomas EDUGO campus Lochristi

Deferme Bart Sint-Aloysiuscollege Diksmuide

Gielen Gerard KHLim Dept. Sociaal Agogisch Werk

Herremans Christel KTA Brasschaat

Hindryckx Jan vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem

Hoedemaekers Bart

Huygens Els CVO H.I.Kempen

Jans Ruben KHLim - onderzoeksgroep [ED+ict]

Keersmaekers Elke CVO H.I.Kempen

Kox Thomas Heilig Graf Turnhout

Laeremans Anne-Marie

Lefevere Joke Scholengroep Sint-Rembert vzw

Meers Simon Xios Hogeschool Limburg

Mertens Rina HIVSET Turnhout

Moreels Ellen vzw KaSo Sint-Martinusscholen

Nijsmans Ilse CVO H.I.Kempen

Ooms Kris Sint-Aloysiusinstituut - 't Peperstraatje (KOGEKA)

Pauwels Lieve CVO H.I.Kempen

Rosy Nathalie Heilig Graf Turnhout



Naam Voornaam School

Staes Vera KHLeuven Dept. Lerarenopleiding

Stroobants Ilse CVO H.I.Kempen

Van Asch Jolien vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem

van Bouwel Tessa Vibo Kasteelpark

Van de Plas Ilse Katholieke Hogeschool Kempen - Dept. Lerarenopleiding Turnhout

Van den Putte Gert KTA Brasschaat

Van der Veken Danny KOGEKA

Van Grimbergen Ingrid Koninklijk Atheneum Schoten

van Leemputte Bert Kosh Herentals

Van Oekelen Kristien Heilig Graf Turnhout

Van Orshaegen Lieze Kosh Herentals

Vanandtroy Lieven

Vancoëllie Mieke Vrij Technisch Instituut vzw - HBO5 Verpleegkunde

Vandenbosche Els CVO H.I.Kempen

Vandenhoeck Luc Dienst Beroepsopleiding EPON vzw

Vandereycken Lize CVO H.I.Kempen

Vankerckhoven Nico Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo

Verbruggen Christel Sint-Annacollege Middenschool

Verhelst (Referentie - d Lucas HUB-EHSAL vzw t.a.v.: Dienst Financiën

Vertongen Carla vzw KASO Herk-de-Stad

Vervoort Lieve CVO AceTalen Groept

Weytjens Gitta

Wils Sandra Vibo Kasteelpark

Wuyts Karin Sint-Michielscollege Schoten

Wynen Hilde Dienst Beroepsopleiding EPON vzw

Yperman Patrick Katholieke Hogeschool Limburg vzw



Verslagen	  vergaderingen	  



 

 Verslag nr1 -  Sociaal Genetwerkte Leraar 

1 Vooraf 

1.1 Aanwezigen 
Valère Awouters (KHLim), Bart Boelen (KHLeuven), Martine Boschmans (CVO 
HIK), Nathalie Charlier (KULeuven), Ruben Jans (KHLim), Inge Peeters (SoE). 
 

1.2 Locatie en datum 
donderdag 16 september 2010 – KHLim Dept. Hemelrijk 
 

1.3 Agenda 

1 Inleiding 
• Welkom 
• Voorstelling Community in Toledo 

2 Project 
• Overlopen werkpakketten 
• Disseminatie en publicatie 

3 Sociale netwerksites 
• Toelichting Social Media 
• Protocol 

4 Nieuw project SoE 
5 Planning 
6 Varia 
7 To Do 
 ________________________  

2 Inleiding 

2.1 Voorstelling Community 

Er werd een community opgericht om alle nuttige informatie op te slaan met 
betrekking tot dit SoE-project. Nathalie Charlier stelt voor om de datum te 
integreren in de naamgeving van alle documenten. Er wordt nog verder aan 
een menustructuur gewerkt.  

3 Project 

3.1 Overlopen werkpakketten  

Valère wijst erop dat we gedurende de looptijd van het project de 
operationele doelstelling, zoals beschreven op blz. 4 van de 
projectaanvraag, goed moeten bewaken.  Voor elke werkpakket is een 
werkpakketleider aangeduid. Deze leider draagt ook de volledige 
verantwoordelijkheid over het werkpakket. De werkpakketleider wordt 
telkens bijgestaan door de partners van het project. Aan elk pakket werd 
een deadline gekoppeld, de werkpakketleider zorgt ervoor dat deze 
deadline gerespecteerd wordt. Zodat aansluitende werkpakketten niet in 
gedrang komen.  

 



3.2 Disseminatie en publicatie 

Werkpakket 4 omvat de disseminatie van het project. Dit werkpakket start in 
november 2011. Maar omwille van enkele praktische aspecten is het zinvol 
om hier nu al aandacht aan te schenken. In verband met het publiceren van 
de resultaten moeten we rekening houden met de tijd die men nodig heeft 
voor de peer review.  

Valère stelt voor om de slotconferentie te laten plaats vinden op een centraal 
gelegen plaats in België. Nathalie meldt dat binnen de K.U. Leuven gratis de 
aula gebruikt mag worden mits het gratis aanbieden van de slotconferentie. 
Indien er inschrijvingskosten gevraagd worden bedraagt de prijs van de aula 
+- 700 euro. Binnen KHLeuven is er ook een aula en computerruimte 
voorhanden. Martine bekijkt de mogelijkheden in Geel. Voordeel van Geel is 
de infrastructuur + parking.  

Zodra de didactische fiches klaar zijn worden er workshops ingericht. Deze 
workshops zijn gericht op lerarenopleiders en leerkrachten uit het werkveld. 
Deze workshops zullen gegeven worden in de verschillende 
partnerinstellingen.  

Door deze opleidingen aan te bieden via REN Vlaanderen genereren we 
extra inkomsten.  Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro voor een halve dag 
en voor een dagopleiding 40 euro. Per sessie ontvangen we een subsidie van 
550 euro. Voorwaarde is dat er minstens 7 leerkrachten de opleiding moeten 
volgen. 

4 Sociale netwerksites 

4.1 Toelichting Social Media 

In ons project is het belangrijk om een antwoord te zoeken op volgende 
vragen: 

• Waarom Social Media/Facebook in de klas? 
• Wat is de didactische meerwaarde? 
• Wat is de consequentie van een ‘like button’? 
• Welke gegevens worden bijgehouden door Facebook? 
• Hoe veilig gebruik maken van Facebook? 
• Welk medium is van toepassing voor een bepaald doel? 

4.2 Protocol 

Het social media protocol van  het CNV is een goed opstart document. 
Onderzoek is nodig om te achterhalen of er dergelijke protocols bestaan 
binnen het expertise netwerk.  

5 Nieuw project SoE 

5.1 Toelichting 

Cultureel erfgoed als multidisciplinair leerobject.  
Cultureel erfgoed is overal verspreid en biedt heel wat didactische 
mogelijkheden om leerplaninhouden van diverse vakken en 
vakoverschrijdende eindtermen op een innovatieve wijze en via activerende 
werkvormen aan te bieden. Het opbouwen van een multidisciplinaire 



leerroute verloopt vaak volgens eenzelfde stramien en kan met dezelfde ict-
tools gerealiseerd worden.  
 
In dit project worden een 3-tal cases, op verschillende locaties, uitgewerkt. 
Een 1ste voorbeeld: C-mine in Genk is cultureel erfgoed en biedt tal van 
interessante leermogelijkheden aan: naast de traditioneel gekende 
mogelijkheden zoals Aardrijkskunde, (recente) Geschiedenis en Biologie, mag 
bv. Economie niet vergeten worden: de primaire, secundaire, tertiaire en 
quartaire sector zijn op C-mine aanwezig (geweest). Via i-phone, i-pad, 
Adroid, smartphones, … kan het gebouw van de KHLim en haar functies 
bekeken worden, maar kan tevens via film- en fotomateriaal een overzicht 
van vroegere economische activiteit uit de primaire en secundaire sectoren 
opgezicht en bekeken worden. C-mine heeft ook een bijzondere impact op 
de samenstelling van de Genkse bevolking teweeggebracht met een sterke 
migrantenbewoning in de rechtsreekse omgeving. Politicologische aspecten 
gelinkt aan opvoeden tot burgerzin kunnen ook in dit project betrokken 
worden, evenals het vakdomein van de gezondheidswetenschappen, talen en 
wetenschappen.  
 
Doelstellingen van het project zijn: 

• Cultureel erfgoed als multidisciplinair leerobject in het leertraject van 
studenten lerarenopleiding imbedden. 

• Een basissjabloon voor de implementatie van multidisciplinaire 
leerinhouden van culturele erfgoedsites ontwerpen.   

• Per geselecteerd erfgoed de mogelijke vakinhouden en 
vakoverschrijdende eindtermen inventariseren met een werkgroep van 
lerarenopleiders. 

• De ict-tools (ipod, ipad, smarthphone, …) inventariseren en voor 
gebruik klaar maken. Heel wat jongeren beschikken over deze tools. 
Studenten die niet over deze tools beschikken, kunnen ze ontlenen bij 
[ED+ict].  

• Een  database aanmaken voor stockage en gebruik van multimediaal 
materiaal over de culturele erfgoedsites.  

6 Planning 

6.1 Werkpakket 1 

 

Bart zal de reeds gevonden informatie omtrent sociale netwerksites delen via 
de community. Vervolgens zal de gehele werkgroep deze informatie 
analyseren. Het onderzoek van Peter Sloep kan ook een meerwaarde bieden 
in dit project. Marlies Bitter en Peter Sloep hebben reeds ervaring met deze 
materie en kunnen gecontacteerd worden om advies in te winnen. Website 
Peter Sloep: http://www.open.ou.nl/psl/ - Marlies Bitter - 
marlies.bitter@ou.nl 

 
7 Varia 

• De resultaten van dit project worden gepubliceerd onder de creative 
commens (http://creativecommons.org/).  

• De tussentijdse vergaderingen zullen plaats vinden bij de verschillende 
partners in dit project.  



• Het tussentijds verslag moet in november 2011 ingediend worden. 

8 To Do 

Een todo-lijstje dat niet is opgenomen in de werkpakketten. 

Doodle aanmaken voor nieuwe 
vergadering (periode begin december) 

Bart Boelen 

Navraag bestaande protocollen binnen 
het expertise netwerk. 

Inge Peeters 

Menustructuur Toledo uitwerken Ruben Jans 
Contactgegevens reservatie lokalen K.U. 
Leuven (Slotconferentie) 

Inge Peeters 

Collega’s warm maken om didactische 
fiches uit te testen. 

Hele werkgroep 

 



 

 Verslag nr. 2 -  Sociaal Genetwerkte Leraar 

1 Vooraf 

1.1 Aanwezigen 
Bart Boelen (KHLeuven), Martine Boschmans (CVO HIK), Els Castelein (SoE), 
Nathalie Charlier (KULeuven), Ruben Jans (KHLim) en Jarka Smits 
(KULeuven). 

1.2 Verontschuldigd 
Valère Awouters (KHLim) 
 

1.3 Locatie en datum 
woensdag 18 mei 2011 – KHLim Dept. Hemelrijk 
 

1.4 Agenda 

1 Verslag vorige vergadering 
2 Werkpakket 1 - literatuurstudie 

• Stand van zaken 
3 Werkpakket 2 

• Toelichting Didactische Fiches 
• Ethisch-Deontologische code 
• Facebook profiel 

4 Werkpakket 3 – onderzoek 
5 Varia 
  ________________________  

2 Verslag vorige vergadering 

2.1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. De ToDo-lijst 
werd doorgenomen. De opdracht van Inge Peeters wordt door Els Castelein 
overgenomen. Els gaat opzoek naar protocollen i.v.m. het gebruik van sociale 
media in de instellingen van SoE. 

3 Werkpakketten  

3.1 WP1: Literatuurstudie  

Bart pleit voor een toegankelijk brochure in een handig formaat. De laatste 
versie van de brochure staat in de community. Jarka zal hoofdstuk 3 verder 
aanvullen, einde juni mogen we het definitie resultaat verwachten. De 
brochure zal dan gecontroleerd moeten worden op volledigheid, best ook 
door Facebook leken.  

Deze bundel zou ook een stuk moeten bevatten over de communicatie naar 
de ouders toe. Inspiratiebron: http://www.facebookforparents.com . Valère 
en Ruben zullen dit stukje voor hun rekening nemen.  

 

 



3.2 WP2: Didactische fiches 

De fiches die op dit moment ontwikkeld zijn, zijn vooral technische fiches. 
Daarnaast zouden er ook didactisch fiches ontwikkeld moeten worden. Die de 
leraar op weg helpen in de klas. Tips in verband met het gebruik van 
Facebook langs de bestaande ELO zijn ook wenselijk. De fiches moeten ook 
afgestemd worden voor de verschillende niveaus en groepen.  

Ethisch deontologisch code is een document dat scholen kunnen gebruiken om 
toe te voegen aan hun bestaande ICT-protocollen. Er staat nog reeds 
Engelstalige tekst in deze code, deze moet nog vertaald worden. De budel 
zou ook een steekkaart/affiche moeten bevatten die scholen kunnen 
ophangen in computerlokalen. Deze steekkaart bevat een aantal vuistregels 
inzake het gebruik van sociale media.  

3.3 WP3: Onderzoeksfase 

Nathalie en Jarka zullen opzoek gaan naar enkele wetenschappelijke papers 
over Facebook gebruik in het onderwijs. De onderzoeksvraag zal in het 
volgende overleg gedefinieerd worden. Zoals in het projectplan beschreven 
staat zal het onderzoek moeten uitwijzen of de didactische fiches bruikbaar 
zijn in het onderwijs.  

Elke partner zal 5 opleiders moeten warm maken om de fiches vanaf 
september uit te proberen.  

 
4 Varia 

• Volgende vergadering -  29 juni 2011 van 10u – 13u. te Leuven.  



  

Verslag nr. 3 -Sociaal Genetwerkte Leraar  

1 Vooraf  

1.1 Aanwezigen  
Valère Awouters (KHLim), Bart Boelen (KHLeuven), Manuela Borghs (CVO HIK), 
Martine Boschmans (CVO HIK), Els Castelein (SoE), Nathalie Charlier (KULeuven), 
Ruben Jans (KHLim) en Jarka Smits (KULeuven).  

1.2 Locatie en datum  
woensdag 28 juni 2011 – School of Education -Leuven  

1.3 Agenda  

1 Studiedag SoE – voorstelling project SoGeLe  
2 Integratie Toledo in Facebook  
3 Werkpakket 1 – Literatuurstudie  
4 Werkpakket 2: ontwikkelfase  
5 Werkpakket 3: Onderzoeksfase  
6 Werkpakket 4: Disseminatie  
7	  Varia	   
  ________________________  

2 Studiedag SoE – voorstelling SoGeLe  

De studiedag van School of Education zal plaats vinden op 20 oktober in Leuven (Groep T). 
Het project Sociaal Genetwerkte Leraar zal voorgesteld worden tijdens een stellingendebat. 
Het stellingendebat zal 1 uur in beslag nemen, en zal uitgevoerd worden met ongeveer 20 
personen. Ons SoE-project leent zich uitstekend voor deze werkvorm.  

Jarka Smits zal niet aanwezig kunnen zijn o.w.v. de conferentie GameBased Learning in 
Athene. Bart Boelen zal aanwezig zijn indien zijn uurrooster dit toelaat. Valère zal een ander 
SoE-project voorstellen, maar Ruben Jans zal wel aanwezig zijn tijdens het stellingendebat 
van de Sociaal Genetwerkte Leraar. Manuela Borghs heeft ook bevestigd dat ze aanwezig 
zal zijn.  

Het zal niet mogelijk zijn om op voorhand een lijst van inschrijvingen voor het debat te 
verkrijgen. De deelnemers zullen op de dag zelf een keuze maken. Een aparte community zal 
aangemaakt worden door Els Castelein, omdat we zo eenvoudiger deelnemers vanuit de 
CVO’s kunnen toevoegen aan de community.  

Deze community zal de literatuurstudie, de ethisch deontologische code en de 
didactische fiches bevatten. Zo besparen heel wat papier en kosten.  

Tijdens de volgende vergadering zal de werkvorm verder worden besproken, alsook de 
stellingen die gelanceerd worden. Suggesties zijn altijd welkom.  

3 Integratie Toledo in Facebook  

Er bestaat een mogelijkheid om een Toledo cursus te synchroniseren met Facebook. Ruben 
heeft bij de KHLim nagevraagd of de functie ‘Facebook Sync’ beschikbaar is. KULeuven 
beheert het Toledo-systeem en zal deze functie niet opzetten, was de reactie.  



We voorzien een fiche waarin we uitleggen hoe je dit zou kunnen instellen. We laten een 
schermafschrift zien van de foutmelding als ook enkele schermafschriften van een 
werkend systeem. Nathalie vraagt voor alle zekerheid via KULeuven na of deze 
Facebook Sync niet mogelijk gemaakt kan worden.  

4 Werkpakket 1: Literatuurstudie  

Martine en Manuela hebben deze week de tekst nog een laatste keer doorlopen en 
aangepast. Bart zal deze nieuwe versie toevoegen aan de community. Er wordt nog een 
stuk toegevoegd over Facebook for Parents door de KHLim. Dit stuk omvat een 
verantwoording voor de scholen naar de ouders toe. Waarom gebruikt de school 
Facebook, enz.  

De definitieve versie van dit pakket zal moeten voldoen aan de huisstijl van de 
KULeuven. Het logo van SoE mag niet ontbreken, alsook de logo’s van de partners.  

Voorwoord: blackboard en facebook, motivatie niet met facebook apps werken, wat zijn 
didactische fiche, ervaring delen.  

Bart dankt de partners voor de medewerking tijdens dit werkpakket.  

5 Werkpakket 2: Didactische fiches  

Ruben haalt aan de Facebook applications niet stabiel zijn. Er zijn heel wat applicaties 
beschikbaar, maar slechts enkele blijken voor een langere tijd te functioneren.  

Ethisch deontologische code  

De vertaling van de ethisch deontologische code is klaar. Alle juridische aspecten zijn 
vertaald, maar dit is slechts een interpretatie. De Engelstalige tekst is blijven staan, onder 
elke aspect is telkens de vertaling aangebracht. In het definitieve document moeten we in 
de voettekst plaatsen dat het om een vrije vertaling gaat, ‘last visited on’ of ‘last accessed 
on’.  

Modelprofiel in Facebook  

Op het modelprofiel van SoGeLe zal al het materiaal gepubliceerd worden. Er zal ook 
een discussieruimte beschikbaar zijn om na afloop van opleidingssessie, studiedagen, enz. 
verder te kunnen discussiëren. Omwille van de juridische aspecten van Facebook 
veranderen we best het bestaande profiel in een pagina. Dit geeft ons ook meer 
mogelijkheden om het aantal bezoekers te traceren.  

Op de info-pagina zal een goede introductie geplaatst worden. Waaruit afgeleid kan 
worden dat we Toledo niet willen bannen. Het een moet het ander niet uitsluiten.  

Verder zoeken we naar een mogelijkheid om onze documenten enkel leesbaar te maken, 
maar een mogelijk om deelnemers zelf fiches te laten ontwikkelen aan de hand van 
sjablonen. Deze fiches kunnen ze dan onmiddellijk delen met elkaar op de pagina.  

De login-gegevens zijn ook meegedeeld tijdens de vergadering.  

6 Werkpakket 3: Onderzoeksfase  



Het is geen onderzoek naar de applicaties, omdat deze te vluchtig zijn. Het onderzoek zal 
vooral gericht zijn op Fiche 23: Facebook als forum. Facebook als communicatie tools is wel 
nuttig en haalbaar.  

Het onderzoek begint met een pre-vragenlijst, om studenten te bevragen naar hun 
ervaringen met facebook, hoe ze het gebruiken, enz. Vervolgens zal er een pre-test voor 
stelling A en B zijn en voor elke stelling ook een post-test. Na de post-test zullen er ook 
interviews afgenomen worden. Meer details zie dia’s Werkpakket 3: voorstel 
onderzoeksopzet.  

Er zal een draaiboek voorzien worden om het onderzoek uit te voeren. In het draaiboek 
worden onder andere tips gegeven om de discussie levendig te houden, door middel van 
een link naar een filmpje of een website. Het pilootproject beschreven in de 
projectaanvraag wordt opgenomen in een ruimer interventiegericht onderzoek. Het 
voorstel werd goedgekeurd door de groep.  

De fiches kunnen uitgetest worden door collega’s die nog niet met facebook gewerkt 
hebben. Dit is de uittestfase. Opgelet, de collega’s die de fiches uittesten mogen niet 
deelnemen aan het onderzoek.  

Doelgroep voor het onderzoek, 2 per niveau/ partnerinstelling. De focusgesprekken en de 
pre-en posttests moeten door 1 of 2 personen.  

Mogelijke thema’s voor de stellingen  

• Auteursrechten (downloaden van muziek, kopiëren van cursussen, etc.)  
• Stemproblematiek  
• Omgaan met moeilijke leerlingen  
• …  
 
7 Werkpakket 4: Disseminatie  

De studiedag en de slotconferentie wordt samen aangeboden. Voorlopige datum voor de 
studiedag is maandag 23 april 2012. CVO Hik kan de locatie bevestigen zodra de 
lessenrooster klaar zijn (begin september). Alternatieve locatie is KHLeuven. De studiedag 
bestaat uit een plenaire sessie (voormiddag – 10u30 – 12u30) en hands-on sessie 
(namiddag – 13u30 – 15u30). Deelnemers hebben de mogelijkheid om enkel de 
voormiddag te volgen met broodjeslunch. De prijs voor een hele dag is vastgelegd op 50 
euro, deelnemers die enkel in de voormiddag deelnemen betalen 35 euro (lunch incl.).  

Er moeten ook in totaal 8 opleidingssessie gegeven worden. De KHLim heeft er al eentje 
achter de rug. CVO Hik zal nog 3 opleidingssessies geven, KHLeuven 2 en de KHLim 3. De 
opleidingssessie in de namiddag op de studiedag zal door KULeuven gegeven worden. 
Per sessie wordt er een verslag bijgehouden (datum, lesgever, reacties deelnemers, …). 
Doelpubliek blijft lerarenopleiders (SoE), maar er mogen ook andere deelnemen. 
Mentor/coaches van het secundair onderwijs mogen ook.  



4 Varia  
• Volgende vergadering -Agendapunten: Studiedag SoE en Onderzoek, het draaiboek 

overlopen en disseminatie.  
• Plaats: CVO Hik -Geel  
• Datum: maandag 5 september 2011 – 10u – 13u  



 

 Verslag nr. 4 -  Sociaal Genetwerkte Leraar 

1 Vooraf 

1.1 Aanwezigen 
Valère Awouters (KHLim), , Manuela Borghs (CVO HIK), Ruben Jans (KHLim) 
en Jarka Smits (KULeuven). 

1.2 Verontschuldigd 

Bart Boelen (KHLeuven), Martine Boschmans (CVO HIK), Els Castelein (SoE) 
en Nathalie Charlier (KULeuven). 

 
1.3 Locatie en datum 

maandag 5 september 2011 – KHKempen Geel 
 

1.4 Agenda 

1 Werkpakket 3: Onderzoeksproject 
2 Werkpakket 4: Disseminatie 
3 Studiedag SoE - Oktober 
4 Varia 
  ________________________  

2 Werkpakket 3: Onderzoeksproject 

Er werd een draaiboek ontwikkeld voor het onderzoek. De 
meetinstrumenten zullen op Toledo geplaatst worden in de map 
‘Werkpakket 3’.  Let op de meetinstrumenten zullen per instelling in een 
aparte map geplaatst worden. De prevragenlijsten, pretesten, posttesten, 
postvragenlijst en de technische fiches worden afgedrukt door de project 
partners. Na het invullen van de testen worden deze opgestuurd naar 
Jarka Smits. Het volledige adres staat in het draaiboek. De eventuele 
druk- en verzendkosten vallen onder de werkingsmiddelen.  

Er zijn ook technische fiches ontwikkeld om een discussieforum op te starten 
in Toledo. Deze fiches mogen verspreid worden onder de leerkrachten die 
deelnemen aan het onderzoek.  

Jarka stelt voor om het draaiboek door te nemen met de leerkrachten. Bij 
eventuele vragen kan/mag je haar altijd contacteren.  

Belangrijk voor het onderzoek is dat de timing gerespecteerd wordt. De 
start kan variëren binnen elke instelling, maar de volgorde en de tijd 
tussen het posten van nieuwe stellingen, het afnemen van testen moet wel 
gerespecteerd worden.  

 

 



Enkel tijdens het afnemen van de testen zou er een F2F-sessie moeten zijn 
met de studenten.  

Interventies dienen wekelijks op dezelfde dag plaats te vinden. 

TO DO – voor alle partners 

Iedereen bezorgt Jarka de nodige informatie over de deelnemende 
studenten, en lerarenopleiders. (Opleidingsfase, studierichting, 
contactgegevens van de lerarenopleider, etc. ) Alsook de start van het 
onderzoek.  

Postvragenlijst voor lerarenopleiders is nog in de maak.  

3 Werkpakket 4: Disseminatie 
• Studiedag voor lerarenopleiders om effectief met facebook te 

leren werken 
o Slotconferentie 23 april 2012 in CVO HIK 

• Twee publicaties (nationale en internationale vaktijdschriften) 
o Valère Awouters verzorgt een publicatie 
o Nathalie Charlier publiceert de onderzoeksresultaten 
o Ruben Jans heeft een publicatie, gelinkt aan zijn masterthesis 
o Bart? 
o Manuella Borghs en Martine Boschmans verzorgen een 

publicatie in Impuls 
• Mededelingen op internationale conferenties 

o Oktober 2011: Moblang, San Sebastián 
o November 2011: Learning Teacher Network, Berlin 
o Juni 2012: Ecomedia Europe, Sintra  

• 8 opleidingssessies (intern en extern) (nog te detailleren) 
• Presentatie jaarlijkse studiedag SoE ( 2011 in Groep T, Leuven) 
• Opname in postgraduaat opleiding e-learning en digitale didactiek 

KHLIM 
• Integratie in modules van partners e.a. 

o Deel van LIO-traject 2011-2012 (opdracht vakdidactiek) 
o … (nog aan te vullen) 

• Verspreiding output naar partners SoE 
• Slotconferentie voor SoE, lerarenopleiders, leerkrachten, 

geïnteresseerden 
• Promotiemateriaal 

o Flyer/folder : KHLIM  
o Poster: KHLIM 



o Eindbundel (disseminatiemateriaal) publicatie met ISBN 
nummer 

o Blokmail voor slotconferentie(digitale info): Ruben en Els om 
naar alle partners een mail te versturen.  

o Slotconferentie: Fotograaf: CVO HIK, RTV: CVO HIK 
o Geschreven pers (Ruben, perscommuniqué) 
o Digitale verspreiding:  inhoud mail, facebook, Google+,  

linkedIN Educatieve insteek 

Manuela heeft op Toledo in onze Community een nieuwe map 
‘Werkpakket 4’ gemaakt.  Deze map bevat een overzicht en voorstel 
voor de slotconferentie zoals besproken tijdens de vergadering. Het 
draaiboek voor de studiedag van SoE op 20 oktober werd ook 
toegevoegd. Manuela en Ruben zullen dit project voorstellen tijdens het 
stellingendebat. Alle suggesties zijn welkom.  

 
4 Varia 

Conferentiekosten voor KULeuven zijn omgezet naar loonkost. Dit werd 
goedgekeurd door SoE.  

Volgende vergadering:  maandag 27 februari 2012 van 10u. tot 13u. te 
KULeuven. Jarka zal de definitieve locatie nog bekend maken. 

 

 



 

 Verslag nr. 5 -  Sociaal Genetwerkte Leraar 

1 Vooraf 

1.1 Aanwezigen 
Valère Awouters (KHLim), Bart Boelen (KHLeuven) , Manuela Borghs, Martine 
Boschmans (CVO HIK), Els Castelein (SoE), Nathalie Charlier (KUleuven) en 
Ruben Jans (KHLim). 
 

1.2 Locatie en datum 
maandag  27 februari 2012 – DUO - Leuven 
 

1.3 Agenda 

1 Werkpakket 3: Onderzoeksproject 
2 Werkpakket 4: Disseminatie 
3 Varia 

 
  ________________________  

2 Werkpakket 3: Onderzoeksproject 

 Nathalie stelde de voorlopige onderzoeksresultaten voor. In totaal 
werden 325 deelnemers betrokken in het onderzoek. Er werden 113 
deelnemers overgehouden. Het feit dat dit aantal verminderd werd heeft 
te maken met enkele factoren: 

• Deelnemers werden van groep gewisseld 
• Niet invullen van alle documenten (Pretest-posttest-vragenlijst) 
• Onvolledig ingevulde documenten 

Enkele mogelijke redenen hiervoor, aangehaald door de projectpartners: 

• Stageperiode overlapte tijdens de onderzoeksfase 
• Studenten met aangepaste trajecten 

Op voorhand werd gecommuniceerd om een onderwijsvak te kiezen 
waarbij de studenten elke week fysiek aanwezig zouden zijn. Het 
draaiboek was een zeer goed instrument voor de deelnemers van het 
onderzoek. Hieruit kan geleerd worden dat de ‘onderzoeksagenda’ best 
overeenkomt met de ‘opleidingsagenda’ van de studenten. 

Onderverdeling van het aantal deelnemers per projectpartner: 

• HIK: 64 à 37 
• KUL: 19 à 17 
• KHLeuven: 205 à 41 
• KHLim: 37 à 18 



Bij de stellingen B&C, in Facebook, was er een stijging van de leerwinst.  

Uit de gesprekken blijkt dat de discussieruimte in Facebook 
gebruiksvriendelijk is.  

 

3 Werkpakket 4: Disseminatie 

Publicaties 

Algemene afspraak: 

- Naam van de auteur wordt als eerste vermeld, daarna alle project 
partners in alfabetische volgorde. 

- Indien mogelijk worden alle logo’s van de partners en SoE 
toegevoegd. 

- Elke publicatie wordt doorgestuurd naar de partners om deze na te 
lezen. De publicaties kunnen in het mapje ‘Publicaties’ geplaatst in 
Toledo. 

Bart bekijkt of het mogelijk is om een artikel te schrijven voor Leerrijk 
(Plantyn uitgeverij) 

Brochure 

 Er zal ook een brochure van Sociaal Genetwerkte Leraar voorzien 
worden. Deze brochure, max. 50 blz., zal verspreid worden aan de 
deelnemers van de studiedag. Elke deelnemer krijgt achteraf één 
brochure. Overige brochures kunnen gratis verspreid worden mits betaling 
port-kosten, ook zullen enkele brochures verspreid worden tijdens de 
studiedag van SoE.  

Els zal zich ook engageren als redactrice voor de brochure.  

Studiedag 

Tijdens de studiedag zullen de deelnemers een folder ( 3 luik) ontvangen 
met algemene informatie, met voorbeelden, over het project. Op een 
ander document zal het webadres geplaatst worden om alle documenten 
te bekijken en te downloaden. 

Voorlopig aantal inschrijvingen 14. Ruben zal alle inschrijvingen opvolgen. 
Op het einde van de Paasvakantie zal Ruben de lijst met inschrijvingen 
bezorgen aan Manuella voor de praktische regeling van de lokalen, enz.  

Manuella bezorgt ons een plannetje van de campus. Het gedetailleerde 
programma staat op Toledo. Er is slechts een wijziging. De sessie van 
Bram zal voor de uiteenzetting van Nathalie komen.  Els zal tijdens de 



studiedag de sprekers kort introduceren. Mapjes en pennen zullen 
geleverd worden vanuit SoE. 

 
 
4 Varia 

Volgende vergadering:  maandag 16 april 2012 van 10u. tot 13u. te 
Geel (Den Bemt).  

 

 



 

 Verslag nr. 6 -  Sociaal Genetwerkte Leraar 

1 Vooraf 

1.1 Aanwezigen 
Bart Boelen (KHLeuven) , Manuela Borghs, Martine Boschmans (CVO HIK), Els 
Castelein (SoE), Nathalie Charlier (KUleuven) en Ruben Jans (KHLim). 

1.2 Verontschuldigd 
Valère Awouters (KHLim) 

1.3 Locatie en datum 
16 april 2012 – Den Bemt (Geel) 
 

1.4 Agenda 

1 Voorbereiding en afspraken studiedag 
 

  ________________________  
2 Voorbereiding en afspraken studiedag 

Het draaiboek van de studiedag wordt stap voor stap doorgenomen. 
Verantwoordelijke worden aangeduid.  

Bart Boelen ontwerpt een baldwijzer met alle nodige informatie. Deze 
bladwijzer zullen alle deelnemers ontvangen. Ruben Jans zal bij Digiking 
500 bladwijzers laten maken. De overige worden verdeeld onder de 
partners die deze verder verspreiden tijdens disseminatie-activiteiten.  

 

De boekhouding van de KHLim zal alle facturen opmaken en versturen 
naar de deelnemers. Een kopie van de factuur zal ook in het mapje 
geplaatst worden.  

 

Bart Boelen verzamelt alle presentaties en zal deze opstarten voor elke 
presentatie. Bart en Ruben maken ook concrete afspraken voor de hands-
on sessie.  

 

 

 

 

 

 



Draaiboek	  Studiedag	  

Slotconferentie	  23	  april	  2012	  in	  CVO	  HIK/	  Bemt	  in	  Geel	  

Voormiddag:	  den	  BEMT	  (Kleinhoefstraat	  6	  	  	  2440	  Geel)	   	  

	   9.30-‐10.00	  uur:	  onthaal	  (Manuella,	  Martine,	  Els	  zijn	  aanwezig	  aan	  
onthaalbalie)	  	  

	   10.00-‐12.30	  uur:	  voorstelling	  projectresultaten	  (Bart	  doet	  de	  technische	  
aspecten	  en	  zorgt	  voor	  	  alle	  presentaties	  vanaf	  zijn	  computer,	  controleert	  ’s	  
morgens	  ter	  plaatse	  met	  technici)	  

	   12.30-‐13.30	  uur:	  broodjeslunch	  (voor	  60	  personen	  ongeveer)	  

Namiddag:	  KHK	  (Kleinhoefstraat	  4	  	  	  2440	  Geel)	  

	   13.30-‐15.30	  uur:	  opleidingssessies	  in	  D	  002	  en	  D	  009	  (Bart	  en	  Ruben:	  
werken	  met	  de	  ganse	  groep	  in	  één	  lokaal.	  Het	  vaste	  programma:	  kennismaking,	  
foto’s	  FB	  van	  deelnemers	  (	  Ruben	  traceert	  een	  timeline	  of	  foto’s	  van	  enkele	  
deelnemers),	  privacy	  instellingen,	  	  groepen	  aanmaken	  (om	  evt	  te	  laten	  bestaan	  
voor	  latere	  opmerkingen	  of	  bevindingen)	  en	  vbn	  (vb	  Alexander	  en	  Marlies	  LIO	  
CVO	  HIK)	  

	   15.30-‐16.30	  uur:	  receptie	  in	  kleine	  cafetaria	  (25	  personen)	  

Programma	  slotconferentie	  (150’)	  

• 10.00	  uur:	  Welkom:	  Martine	  (5’)	  
• 10.05	  uur:	  Introductie:	  Els	  Castelein	  (5’)	  (Els	  vormt	  de	  rode	  draad)	  
• 10.10	  uur:	  Voorstelling	  project:	  Valère	  (10’)	  en	  ethisch	  deontologische	  

code	  vermelden	  
• 10.25	  uur:	  Gastsprekers:	  Bram	  Faems	  (	  40’)	  
• 11.05	  uur:	  Voorstelling	  resultaten	  onderzoek:	  Nathalie	  Charlier	  (50’)	  	  

(headset)	  
• 12.00	  uur:	  Voorstelling	  enkele	  didactische	  fiches:	  Ruben	  Jans	  	  (15’)	  	  en	  Fb-‐

gids	  vermelden	  
• 12.15	  uur:	  Vragenronde	  	  (15’)	  	  
• 12.30	  uur:	  Afronding	  	  
• Aankondiging	  sprekers	  en	  programma:	  Els	  Castelein	  
• Afronding:	  Martine	  (uitnodiging	  lunch	  en	  praktische	  info	  WS	  )	  	  

	  

Foto’s	  Groepsfoto’s	  van	  achter	  in	  de	  zaal	  (privacy)	  	  en	  foto’s	  van	  projectleden	  in	  
actie.	  
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