
Praktische richtlijnen voor het gebruik van de  

Facebook-groep ‘KdG gezinsgericht werken 2013-14’ 
 

In dit document lichten we een aantal belangrijke zaken toe :  

1. Doel van de Facebook-groep 

2. Wie mag lid worden van deze Facebook-groep 

3. Hoe lid worden van de Facebook-groep 

4. Hoe maak je een FB-account aan 

5. Wie kan lezen wat er in de groep gepost wordt? 

6. Wie kan informatie posten in deze groep? 

7. Wat kunnen de leden van deze groep zien van jouw persoonlijk profiel en posts? 

8. Hoe kan je aanpassen wat de leden van je persoonlijk profiel en je posts zien? 

 

  



1. Doel van de Facebook-groep 
Via dit kanaal kan je vragen stellen, maar ook ervaringen, relevant beeldmateriaal, foto’s 

(bijvoorbeeld van nieuwsberichten, affiches, films, boeken) uitwisselen. Door te kiezen voor 

Facebook kan je bijvoorbeeld als je iets interessants ziet gemakkelijk een foto maken (met je 

smartphone) en die dan rechtstreeks posten op Facebook (FB). Ook maakt de (gratis) FB- app het 

mogelijk om verwittigd te worden van nieuwe posts, of kan je per mail melding krijgen van nieuwe 

posts. 

Je krijgt reacties op je eigen posts, maar ook informatie van andere studenten, reacties van docenten 

en informatie uit het werkveld.  

Het forum zal dagelijks opgevolgd worden door de docenten die bij het opleidingsonderdeel 

‘gezinsgericht werken’ betrokken zijn. 

2. Wie mag lid worden van deze Facebook-groep 
Het is de bedoeling dat alle studenten en docenten van het opleidingsonderdeel lid zijn van deze 

groep. 

Daarnaast mag je zeker de voorzieningen waarmee je via je stage of projecten in contact komt, 

uitnodigen om ook lid te worden van deze FB-groep. Hun aanvraag zal goedgekeurd worden en vanaf 

dan kunnen ook zij deze informatie lezen en bijdragen leveren. 

Opgelet : Asynchroon : niet tegelijkertijd online ; niet direct reactie 

3. Hoe lid worden van de Facebook-groep 
Log in op FB met je FB-acccount (als je die niet hebt, maak er dan één aan ; zie punt 3) 

Klik op volgende link : : https://www.facebook.com/groups/1420654194843846/ 

OF 

Typ ‘KdG gezinsgericht werken’ intypen in balkje 

 

De groep zal verschijnen in een lijst van mogelijkheden. Klik op de naam van de groep. 

Klik op de knop  (rechts onderaan de banner). 

Daarom wordt je aanvraag om lid te worden verstuurd naar de lectoren. Zij zullen je toegang geven. 

4. Hoe maak je een FB-account aan 
Als je geen Facebook-account hebt, kun je er een registreren door een paar eenvoudige stappen uit 

te voeren. Je kunt een nieuw account registreren door je naam, geboortedatum, geslacht en e-

mailadres op te geven in het formulier op www.facebook.com. Kies vervolgens een wachtwoord. 

Nadat je het registratieformulier hebt ingevuld, ontvang je een e-mail op het opgegeven adres. Als je 

op de bevestigingslink klikt, wordt het registratieproces voltooid. 

https://www.facebook.com/groups/1420654194843846/


5. Wie kan lezen wat er in de groep gepost wordt? 
Enkel leden van de groep kunnen lezen wat hierin gepost wordt. 

Studenten, docenten of andere mensen die geen lid zijn van de groep kunnen niet lezen wat hierin 

gepost wordt. Zij kunnen een aanvraag doen om lid te worden, maar zolang die niet goedgekeurd 

wordt door de lectoren hebben zij geen toegang tot de informatie die in de groep gepost staat. 

6. Wie kan informatie posten in deze groep? 
Iedereen kan informatie posten op voorwaarde dat ze als lid van de groep aanvaard zijn (zie punt 5). 

Eens je lid bent van de groep, kan je direct posten, reageren op posts, foto’s en filmpjes opladen, enz. 

Deze bijdragen moeten niet goedgekeurd worden. 

7. Wat kunnen de leden van deze groep zien van jouw persoonlijk profiel en 

posts? 
De groepspagina is zo ingesteld dat je profielfoto niet bovenaan (in de banner) van de groep 

verschijnt. Je profielfoto verschijnt enkel naast je posts en reacties. 

Verder kunnen de leden van deze groep de informatie zien van je profiel, je posts, foto’s, enz. die je 

volledig ‘public’ hebt geplaatst (dus niet wat je enkel hebt gedeeld met je vrienden). 

Doorheen de jaren heeft FB zijn ‘privacy’ politiek een paar keer aangepast, waardoor misschien 

informatie nog ‘publiek’ staat die je nu liever wat meer afschermt? Dat kan! Zie punt 8. 

8. Hoe kan je aanpassen wat de leden van je persoonlijk profiel en je posts 

zien? 
Om de privancy instellingen van je profiel aan te passen :  

Klik op je naam (rechts boven). Klik daarna op informatie bijwerken en verander voor de 

delen die je wil afschermen de wereldbol (symbool voor ‘public’) naar de hoofdjes (symbool 

voor ‘vrienden’). 

Voor je posts en foto’s kan je op 2 manieren werken :  

- Je kan de instellingen voor al je vroegere posts met één klik veranderen : 

Klik op het knopje  en klik op het pijltje naar beneden bij ‘Wie kan mijn inhoud zien’. 

Verander daarna de instellingen voor de opties waarvoor jij dat wil van ‘public’ naar 

‘vrienden’ (of een andere keuze). 



  
 

- Je kan post per post je tijdlijn afgaan en dit veranderen 

Klik op het pijltje (of molentje) rechts van de post. Klik vervolgens op privacy en lees de 

opties. 

 

Andere vragen in verband met Facebook? Mail dan naar veerle.meuleman@kdg.be  

mailto:veerle.meuleman@kdg.be

