
Sharing
is Caring

Op een dag maak je heel wat mee.
En dat wil je met de hele wereld delen! 
Jij weet natuurlijk hoe je dat kan doen op heel wat verschillende 
platforms … maar niet iedereen is zo digi-slim. Met deze info leg je 
anderen in ‘no time’ uit hoe ze hun foto’s en ideeën kunnen delen.
#SharingIsCaring

diggit



Wie wat waar

Instagram werkt 
een beetje zoals 
een Facebook, maar 
beelden zijn er veel 
belangrijker. Je kan er 
– net als op Facebook – 
comments publiceren en 
privéberichten – in het 
jargon DMs – sturen. En 
stories natuurlijk.

Op Facebook delen 
mensen van over de hele 
wereld info, foto’s en 
video’s met hun vrienden 
– echte en virtuele. Zo’n 
soort pagina wordt ook 
wel een sociaal netwerk 
genoemd.

Misschien heb je wel ’s van 
een postduif gehoord? 
Wel, e-mail is hetzelfde, 
maar dan duizend keer 
hipper. En veel sneller 
natuurlijk! Je gebruikt ’t 
om teksten en beelden 
naar alle soorten mensen 
te sturen: van je vrienden 
tot je baas.



In de 
startblokken!

Voilà, starten maar met dat 
mailen, facebooken en instagrammen!

Tijd om te delen! Maar 
daarvoor moet je eerst 
een account fiksen. 
Echt easy, kijk maar

Gmail is “in”
Je kan ook gaan 
voor Hotmail, Yahoo, 
Thunderbird, ... als je 
dat wil!

The name game

De naam van je account 

moet je goed kiezen. Of hoe 

zou jij je voelen als iemand je 

over 10 jaar naar je e-mailadres 

vraagt en je moet antwoorden 

HarryStylesFan568@gmail.com.

‘Sterk’ wachtwoord?
Nee, een sterk wacht-
woord heeft echt geen 
Crossfit gedaan ofzo. 
Het is een combinatie 
van cijfers, letters en 
speciale tekens die niet 
makkelijk te achterhalen 
is. Ga naar onze module 
over internetbeveiliging 
om meer te leren.

1 Kies je 
website

Wij gaan 
voor Gmail

Er is maar 1 
Facebook, dus je 

hoeft niet te kiezen Same here

2 Geef je 
gegevens in

Voornaam 
& Naam

Voornaam, naam, 
GSM-nummer en 
geboortedatum

Voornaam, naam, 
GSM-nummer en 
geboortedatum

3 Kies je 
gebruikersnaam

Hou het 
eenvoudig en 
professioneel

Gewoon je naam, 
dan kunnen 

anderen je vinden
Kies zelf & hou 
het eenvoudig

4 Kies een sterk 
wachtwoord

Minstens 
8 tekens

Minstens 
8 tekens

Minstens 
6 tekens

5 Klik op de knop in 
de bevestigingsmail

Gewoon 
klikken

Komaan, 
laat je gaan

Je wil dit,  
échtig waar!



Wanneer?
Ok, je hebt nu een account op Instagram, Facebook en Gmail. 
Maar welke gebruik je wanneer? 
Met deze handige checklist gaat het niet mis!

Dit wil ik delen:

Een aankondiging, 
boodschap of vraag

Een aankondiging, 
boodschap of vraag

Hoe ik me voel

Een hilarische mop

Leuke foto’s

Leuke foto’s

Een video die ik 
zelf gemaakt heb

Een video die ik 
online gevonden heb

Met…

Vrienden, familie, 
zakelijke contacten, etc.

Vrienden en familie

Vrienden en familie

Vrienden en familie

De organisator van 
een fotowedstrijd

Vrienden en familie

Vrienden en familie

Vrienden en familie

E-mail Facebook Instagram



Een e-mail 
opstellen

Klik op ‘Opstellen’.
Dan krijg je dit te zien:

•   Vul in het veld ‘Aan’ de 
bestemmeling in.

•   Zet in het veld ‘Onderwerp’ 
een duidelijke titel voor je 
e-mail.

•   In het grote witte veld kun je je 
e-mail schrijven.

•   Klaar? Klik op ‘Verzenden’.
•   Je kan ook een e-mail sturen 

naar verschillende mensen 
tegelijk! 
Zet gewoon alle adressen bij 
‘Aan’.

•   Bij ‘Cc’ zet je iedereen die de 
e-mail moet zien maar niet per 
sé beantwoorden en bij ‘Bcc’ 
de mensen die hem stiekem 
mogen lezen (en onzichtbaar 
zijn voor de ontvanger).

Bijlages

Wil je een foto of 

document meesturen? 

Klik dan op het 

paperclipje onderaan en 

kies je bestand. Pas op: 

stuur natuurlijk niks té 

privé of schokkends.



You’ve got mail!
Als je begonnen bent met 
e-mails sturen zul je er 
snel ook zelf ontvangen. 
Die ontvangen e-mails 
kun je labelen om ze 
makkelijk terug te vinden.

•   Klik eerst op het label icoontje.

•   Er opent een menuutje waarin je een label kan selecteren 
voor je ontvangen mail. Hier kan je ook een nieuw label 
aanmaken of je labels beheren.

•   Kies nu het juiste label en ’t is klaar! Opgeruimd staat netjes.

Weet naar wie je schrijft
Of je nu met e-mail bezig bent, op Facebook of op Instagram: je moet altijd goed weten naar wie je schrijft. In e-mails hoef je echt niet altijd ‘Beste …’ te schrijven, en zelfs op Instagram moet je tegen je bankadviseur niet ‘What’s up fam?’ zeggen. Online geldt er namelijk ook ‘netiquette’, een verzameling regels waar je je best aan houdt.

Ik wil op de hoogte blijven …
Op internet krijg je heel vaak de vraag om je in te schrijven voor nieuwsbrieven. Doe dat alleen als het onderwerp je echt interesseert – dus 
‘ja’ voor kattenfoto’s, ‘nee’ voor grote-mensen-nieuws. Ben je de nieuwsbrief toch beu? Dan kan je onderaan altijd klikken op ‘Uitschrijven’.

Wie is da?

Krijg je een e-mail 

van een onbekend 

adres of met een raar 

onderwerp? Doe ‘m 

dan niet open, hij kan 

gevaarlijk zijn! En geef 

natuurlijk ook nooit je 

e-mailadres, thuisadres 

of gsm-nummer zomaar 

weg aan mensen die je 

niet (goed) kent.



Posten op 
Facebook

E-mail heb je nu onder de knie … 
tijd voor een nieuwe challenge!
We gaan dat Facebook-
varkentje eens wassen.

Je account heb je daarstraks al aangemaakt, dus nu hoef je alleen nog maar in te loggen 
– als je je wachtwoord nog kent tenminste.

Zo ziet je tijdlijn eruit:

2

8

21

3 4

5 6 7

1 Hier open je de startpagina.

2 Hier kom je op je profiel terecht.

3  Via Messenger kun je privégesprekken houden met je vrienden (chatten voor de kenners!).

4  Schrijf hier berichten die je vrienden mogen lezen.

5  Voeg foto’s of video’s toe aan je bericht.

6  Hiermee kun je vrienden ‘taggen’, uiteraard als ze akkoord gaan, bv. als jullie uit eten gingen.

7  Geef aan hoe je je voelt: blij, boos, …

8  Op je tijdlijn staan alle berichten van vrienden of groepen en pagina’s 
die je volgt. Scroll naar beneden om ze te bekijken. 

 En dan vollen bak



Je eigen profiel 
op Facebook

1

2 3 4

1  Op je tijdlijn kunnen jij en je vrienden vanalles plaatsen. 
Er komt ook een bericht op wanneer je bijvoorbeeld een foto publiceert. 
Daar kunnen je vrienden comments of likes bij zetten. 

2  Hier staat de persoonlijke info die je wil delen.

3  Op deze pagina zie je al je vrienden van Facebook, echte & virtuele.

4  Hier worden al je foto’s verzameld.

Zo ziet je profiel eruit:



Wist je dat je op Facebook 
niet alleen kan delen 
met vrienden, maar ook 
bedrijven, merken en 
celebrities kan volgen?  
Jij wist dat natuurlijk,  
maar vertel het voort!  
Je hoeft alleen maar ‘Thuis’ 
of ‘Enzo Knol’ in te vullen in 
de zoekbalk en daarna op 
‘Volgen’ te klikken.

Andere 
Facebookpagina’s

De emoji-test!
Weet jij waar elke emoji op Facebook voor staat?

A Ik vind dit leuk
B Hier word ik boos van
C Mijn mond valt open van verbazing

D Dit is echt geweldig
E Ik word hier triest van
F Ik moet schaterlachen

1 2 3 4 5 6

Juiste antwoord: 1A, 2D, 3F, 4C, 5E, 6B

Opgepast

Speel je Farmville of 

wil je testen op welke 

Kardashianzus je het meest 

lijkt? Dan krijg je misschien 

wel de vraag om een app 

te installeren. Doe dat 

alleen als je 100% zeker 

bent dat je dat ook wil!



Aan de slag 
met Instagram
E-mail? Check! Facebook? Check! 
Nu Instagram nog!

Ook hier is je account al klaar en kan je gewoon inloggen. 
Als je dat doet zie je een scherm dat bijna leeg is … omdat 
je nog niemand volgt.

Ga dus snel mensen volgen die je leuk vindt en klik daarna 
op het plusteken onderaan om zelf iets online te zetten.
Nu kan je een foto of video kiezen die je al had, 
of een nieuwe maken.
Trek je een nieuwe foto of maak je een video? 
Dan kan je er een filter of gek effect opzetten.
Daarna schrijf je er een tekst bij en tag je 
eventueel mensen – als zij dat zeker ok vinden.

Je post is klaar!

#Hashtag
Op je Instagram zie je heel vaak 

hashtags, woorden of korte 

zinnen met een hekje ervoor. 

Deze hashtags zorgen ervoor 

dat je bericht snel gevonden kan 

worden door mensen die naar 

een bepaald soort info of foto’s 

zoeken. Jij kan zelf ook zoeken 

op hashtags in de zoekbalk!

Wat dacht je bijvoorbeeld van 

deze: #tbt #cute #selfie #bff 

#goodmorning #swag

Insta Stories
Niks zo leuk als de stories op Facebook en 
Instagram! Zie je die cirkels bovenaan het scherm? 
Klik op die van je eigen gezicht om een video of foto te 
uploaden die maar 24u. zichtbaar blijft. Of check de 
verhalen van je vrienden door op hun cirkel te klikken.



Portretrecht, 
wa is da!
Jij, je vrienden en familie hebben allemaal ‘portretrecht’. 
Dit wil zeggen dat niemand een foto of video van jou mag 
publiceren zonder je toestemming – ook online.

Hier kan je voor zorgen door op Facebook aan te geven dat je foto’s 
waarin je zelf getagd werd, wil goedkeuren voor ze online verschijnen.
Hou er ook zelf rekening mee, en zet geen beelden online van 
mensen die je (nog) niet gezegd hebben dat dat ok is.

   Privacy in mails

E-mails stuur je alleen naar bepaalde personen, 

maar hou er wel rekening mee dat je berichten 

doorgestuurd kunnen worden. Beledigen doe je 

natuurlijk nergens, maar online dus zeker niet.

Da’s privé!
Zowel op Instagram als op Facebook kan je privéberichten 

sturen naar je vrienden/volgers. Maar pas op: ‘privé’ 

wil alleen zeggen dat ze niet op je tijdlijn of account 

terechtkomen. Info die je echt alleen voor jezelf wil houden, 

deel je best niet online, ook niet in een privébericht.

   Privacy op 
Instagram
Op Instagram kan je kiezen 
of je profiel privé is of 
niet. Privé wil zeggen dat 
alleen de mensen die je 
goedkeurt als vriend jouw 
foto’s en tekst kunnen zien. 
In je stories en posts kan je 
ook aangeven dat alleen je 
‘beste vrienden’ je foto of 
video mogen zien.

   Privacy op Facebook
Op Facebook kies je je eigen vrienden, 
maar kan je ook nog ’s per post 
aangeven wie je posts te zien mag 
krijgen: iedereen, alleen je vrienden, 
iedereen behalve bepaalde mensen.



Vind je 
vrienden
Om Facebook, Instagram en e-mail goed te gebruiken heb je natuurlijk 
vrienden of contacten nodig. Op FB en Insta vind je ze makkelijk door 
op het vergrootglas te klikken en dan de juiste naam in te geven. Zo 
kunnen zij jou ook verzoeken sturen.

Geen inspiratie? Dan stellen ze je ook mogelijke vrienden voor – zo vind je 
misschien iemand terug aan wie je eerst niet gedacht had.
Bij Facebook moet de vriendschap van twee kanten komen, maar op Instagram kan 
jij iemand volgen – Justin Bieber bijvoorbeeld – zonder dat hij jou volgt – you wish!

Met e-mail is het anders. Een e-mailadres kan je niet zomaar raden, dus dat moet 
die persoon met je gedeeld hebben of dat moet je – voor bedrijven, merken en 
zakelijke contacten – op de website zoeken. 

Meld je ook weer af!
Werk je op een openbare computer, zoals bijvoorbeeld in de bib of een internetcafé? Meld je dan altijd uit op Facebook, Instagram en alle andere websites. Zo kunnen mensen met slechte bedoelingen niet in je accounts.

Belangrijk!

Je bent nooit verplicht om 

vriendschapsverzoeken 

te aanvaarden.



E-mail +
Met een e-mail kan je zooooo veel meer dan een bericht versturen met een bijlage. Wadde? Dadde!
   Antwoorden op een bericht, altijd leuk voor de verzender dat er een reactie komt, toch!?
   Een bericht naar iemand anders doorsturen.   Al je contacten opslaan, om nadien nog sneller te kunnen mailen.   Alle berichten in foldertjes organiseren (als je een pietje-precies bent).   Een bericht aanvinken als “rommel”, ook wel “spam” in het jargon.   Het bericht van je favoriete vriend opzoeken.En als WizzKid weet jij hoe dat allemaal kan! Hoe cool is dat?

Space voor 
de WizzKids
Je oma of opa, die wil ook digi-
slimmer worden. En dus nog wat 
extra #SharingIsCaring.

In deze space ben je op de juiste plaats 
voor stuff om mailen, facebooken of 
instagrammen verder te pimpen. 
Laat maar zien dat jij de WizzKid bent!

Facebook +
Een post op Facebook plaatsen is voor jou “peanuts”! 

Plus: jij weet vast welke snufjes Facebook nog biedt:

   Een post delen met een vriend.

   Een fotogalerij aanmaken.

   De marktplaats bezoeken (en nog straffer: wat je 

er allemaal mee kan doen)

   Via Messenger chatten met al je vrienden

   Je eigen Facebookpagina maken; bijvoorbeeld de 

fanpagina van je eigen sportteam.

Instagram +

Zorg ervoor dat je vrienden geen 

enkele foto of video van je missen!

Jij weet natuurlijk als geen ander 

dat je je post op Instragram ook 

op Facebook kan zetten. Want 

Instragram en Facebook maakt deel 

van dezelfde groep. Easy, toch?



Can you diggit?
Yes, you can!


