FACTSHEET: Facebook
Wat is Facebook?
Facebook is een website en een app waarmee je online jouw sociale contacten beheert.
Je maakt een profiel aan waarop je foto’s en gedachten kunt delen met je vrienden.
Zij kunnen hier op reageren door middel van berichten. Ook krijg je alle berichten te zien die jouw
vrienden met je delen. Met Facebook ben je overal en altijd op de hoogte van wat jouw vrienden aan
het doen zijn.
Je kunt je eigen status updaten door iets te schrijven of door een foto of een video te plaatsen.
Zo zien jouw vrienden ook wat jij aan het doen bent. Je kunt jouw profiel zo persoonlijk mogelijk
inrichten. Met Facebook zijn er oneindig veel mogelijkheden.
Je kunt chatten met vrienden, foto’s ‘liken’,
vrienden ‘taggen’ en nog veel meer!

Veiligheid en Facebook
Facebook is een leuke manier om op de hoogte te zijn van wat jouw sociale contacten doen en laten
en jij kunt laten weten wat jou bezig houdt. Dit is leuk maar er komen wel een paar
veiligheidsoverwegingen bij kijken. Zo kun je er altijd voor kiezen om je profiel op privé te zetten
zodat alleen jouw toegevoegde vrienden kunnen zien wat jij plaatst. Daarnaast is het op Facebook
handig om niet alles te plaatsen wat je bezighoudt omdat mensen hier misbruik van kunnen maken.
Let dus altijd goed op wat je plaatst en wie dit kunnen zien.

Waarom Facebook?
Facebook is op dit moment een grote speler op het gebied
van sociale media. Facebook combineert allerlei mediasoorten
en daardoor vinden veel mensen het prettig om gebruik te
maken van Facebook. Je kunt in contact komen met anderen
op een laagdrempelige manier. Er zijn ook een hoop andere
Sociale media die weer voor andere doeleinden geschikt zijn.
Facebook is geschikt voor verschillende doeleinden en daarom
voor veel mensen de eerste keuze.
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