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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’. 
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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. 



 

  5 

 

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. 
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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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