MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina
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Onder het tabblad ‘Nieuwsoverzicht’ (1) kan je bekijken welke publieke berichten (‘statusupdates’) je
vrienden hebben gepost. Dit is ook de startpagina van Facebook.
Via het centrale balkje (2) kan je je status updaten en meedelen wat je aan het doen bent. Ook kan je
foto’s, video’s, evenementen of links uploaden.
Zaken die je uploadt staan automatisch op zichtbaar voor iedereen, tenzij je je privacyinstellingen
hebt aangepast (zie “4. De privacyinstellingen”) Via het “slotje” (4) kan je bovendien je privacyinstellingen checken. Op die manier kan je nagaan wie je bericht te zien krijgt: je kan kiezen tussen
“iedereen”, “vrienden” , “vrienden van vrienden”, “Familie” of een aangepaste privacy-instelling
waarin je bepaalde mensen kan verwijderen.
Je profielfoto (linkse bovenhoek) wordt automatisch getoond bij je publiek bericht.
Anderen kunnen reageren op je berichten (3) en je ziet ook de reacties op berichten van jouw
vrienden. Als je reageert op iemands bericht, krijgen dus niet enkel jouw vrienden, maar ook diens
vrienden jouw reactie te zien.
Je vind onderaan ook de chatfunctie (5), waarmee je met je vrienden kan praten.

1. Privéberichten in je inbox
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Onder het tabblad ‘Berichten’ (1) kan je privéberichten versturen of ontvangen.
Ook onbekenden kunnen je privéberichten versturen, indien je je privacy-instellingen niet hebt
aangepast. Je kan een ongewenst bericht rapporteren als ‘Spam’ (2) of je kan via de knop
‘Rapporteren’ (3) een vertrouwelijke melding doen. In dat laatste geval wordt de persoon ook
geblokkeerd. Hij of zij kan dan je profiel niet meer opzoeken, bekijken, of je contacteren via
Facebook.

2. Je profielpagina
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Als je in de rechter bovenhoek op uw naam klikt (1) , kom je op jouw profielpagina terecht.
Je kan er klikken op ‘Informatie bewerken’ (2) om persoonlijke gegevens toe te voegen of te
verwijderen. Als je vervolgens klikt op de knop ‘Weergeven als’(3) kan je zien hoe anderen jouw
profiel te zien krijgen en welke gegevens je vrijgeeft.
Op je profielpagina/timeline staat alle informatie over jou gebundeld. De publieke berichten of
statusupdates die je hebt gepost zijn gebundeld per maand en per jaartal. Als je over één van je
berichten scrolt, komt de knop ‘wijzigen’ of ‘verwijderen’ tevoorschijn. Zo kan je statusupdates
verwijderen.
Onder ‘Over’ (4) staan de gegevens die je over jezelf vrijgeeft. (Zie ook “4. De privacy-instellingen”)
Onder het tabblad ‘Foto’s’ (5) staan foto’s die je van jezelf online zet, maar ook foto’s van jou die je
vrienden op hun profiel posten door je in deze foto’s te ‘taggen’. Als je in een foto wordt ‘getagd’,
komt deze foto automatisch in je profiel te staan en in het nieuwsoverzicht met statusupdates. Je kan
een ‘tag’ verwijderen door op de link ‘tag verwijderen’ naast je naam onderaan de foto te klikken.
Daardoor verwijder je elke associatie met de foto en zal deze niet meer op je profiel worden
weergegeven. Ernstige schendingen kan je melden aan Facebook via de knop ‘foto rapporteren’.
Onder de link ‘Albumprivacy’ kan je bepalen wie albums en foto’s – die jij zelf online zet – te zien
krijgt.

Via de zoekbalk (6) kan je contacten zoeken en hen een vriendschapsverzoek sturen. Als zij dit
verzoek accepteren worden ze automatisch toegelaten op je profiel. Minderjarigen kunnen tot het
18de verjaardag niet via een zoekopdracht worden gevonden.
Dezelfde parameters zijn toegankelijk via de actuele versie van het profiel.

De privacyinstellingen
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Onder ‘Startpagina’ (1) vind je onder andere het ‘helpcentrum’, deze pagina bundelt verschillende
vragen rond het gebruik van Facebook. Onder de titel ‘Facebook gebruiken’ staat onder meer een
link naar alle informatie over het thema privacy. Ook onder ‘account’ zijn de privacyinstellingen te
vinden.
Als je een profiel aanmaakt, zet Facebook bepaalde algemene gegevens (naam, profielpagina,
geslacht, netwerken) standaard op zichtbaar voor iedereen, zodat vrienden in het echte leven je
sneller kunnen vinden. (3)

Je kan personen en uitnodigingen van toepassingen blokkeren. (4)
De andere instellingen bepalen welke personen en toepassingen jouw gegevens kunnen zien. Neem
dus zeker een kijkje op deze pagina’s.
Je kan gegevens delen met ‘vrienden’, ‘vrienden van vrienden’ of ‘iedereen’. Je kan je instellingen
ook zelf aanpassen. Het is aangewezen om je privacyinstellingen minstens in te stellen op “vrienden”
(2). Zo krijgen enkel mensen waarvan jij een vriendschapsverzoek hebt aanvaard, je gegevens en
foto’s te zien. De zichtbaarheid van gegevens van minderjarigen is beperkt tot vrienden van vrienden
en netwerken, zelf als ze ervoor gekozen hebben deze zichtbaar te maken voor iedereen.
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