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Instellingen Facebook
Facebook is razend populair in de wereld van sociale media. Er zijn ongeveer 2 miljard gebruikers in
de (jan. ’18). De laatste jaren “vluchten” jongeren echter steeds meer naar Instagram.
Privacy
Van belang is, als je een account/profiel aanmaakt, wat wil je er mee bereiken. Vind je het goed dat
alle deelnemers van Facebook in je profiel kunnen kijken dan laat je deze staan zoals je hem hebt
aangemaakt. Wil je meer privacy en vind je het alleen maar goed dat mensen die je toestemming
hebt gegeven (dat noemt men vrienden) om in je account te komen dan moet je Facebook
aanpassen. Standard staat de instelling op openbaar, dus voor iedereen zichtbaar die Facebook
heeft.
Computer:
Klik in blauwe balk op het witte pijltje met spits naar beneden. Klik dan op instellingen,
privacy. Hier kan je aangeven wat iedereen, alleen je vrienden of niemand mag zien.
App:
Open App ga naar de accountinstellingen en dan privacy. Bij jouw activiteiten kan je ook
aangeven wat je wel of niet goed vindt.
In de instellingen kan je o.a. aangeven wie je berichten kan zien, wie je berichten kan zien waarin je
getagd bent, wie vriendschapsverzoeken kan sturen, wie je vriendenlijst kan zien, wie kan je
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opzoeken met emailadres en wie met telefoonnummer en mag je profiel te vinden zijn op andere
zoekmachines zoals b.v. Google.
Tijdlijn
Hierop kan jezelf berichten plaatsen of worden berichten door vrienden geplaatst.
Wil je bepaalde berichten liever niet op je tijdlijn dan kan je dit wijzigingen in het activiteitenlogboek.
Computer:
Klik hiervoor op je naam in de blauwe balk. Nu kan je in het bericht aan geven wat je met het
bericht wilt doen. Rechtsboven staan drie puntjes. Klik hier op en daar zijn er diverse opties.
App:
App openen. Op profielfoto klikken in midden balk ( wat ben je aan het doen?). Links in het
midden staan drie puntjes met drie streepjes. Klik hierop en dan op filteren. Hier kan je je
voorkeur aangeven.
Profielfoto
Het plaatsen van een profielfoto bij je account/ profiel is natuurlijk leuk zodat je zichtbaar wordt voor
anderen. Deze foto zien collega’s, oude dorps- schoolgenoten en ook “ nieuwe “mensen, eigenlijk
iedereen die internet heeft.
Let op! Deze foto is niet te beveiligingen.
Computer:
Door op de foto te staan en met de rechtermuisknop te klikken is de afbeelding te
kopiëren en op te slaan.
App:
In de app kan je eventueel een screenshot te maken.
Let dus goed op welke foto je gebruikt. Niet in zwemkleding, uitdagend, en niet alleen met hoofd in
beeld. Zo ben je ook voor mensen met minder goede bedoelingen veel te gemakkelijk te vinden en
herkennen en trek je ook de aandacht van hun. Een foto van een huisdier, je lievelingsbloem etc. is in
vele gevallen beter.
Facebook gegevens via zoekmachines zoals b.v. Google?
Een klein gedeelte van je Facebook profiel; de profielfoto, je naam, is te zien in Google.
Als je dit niet wilt kun je dat verwijderen.
Computer:
Klik in blauwe balk op het witte pijltje met spits naar beneden. Klik dan op instellingen,
privacy. Klik op: “Wil je dat zoekmachines buiten Facebook doorverwijzen naar je profiel?”
Bij bewerken kan je je voorkeur aangeven.
App:
Open App, ga naar de drie streepjes in menubalk boven in het scherm. Scroll naar beneden
en
klik op privacy snelkoppelingen. Scroll weer naar beneden en klik op …..meer instellingen.
Klik op privacy. Scroll helemaal naar beneden. Dan voorkeur aangeven bij… wil je dat
zoekmachines…..naar je profiel.
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Voorkomen dat vrienden jouw gegevens delen.
Apps die vrienden van je gebruiken krijgen via Facebook ( bij de standaardinstellingen) toegang tot
enkele privé gegevens die jezelf hebt ingevuld in je profiel. O.a. geboortedatum, opleiding, foto’s.
Deze gegevens worden gebruikt door anderen voor de games, websites etc.
Computer:
Klik in blauwe balk op het witte pijltje met spits naar beneden. Klik dan op instellingen,
privacy.
Links staan nu allerlei mogelijkheden. Klik op Apps. Kijk nu op “Apps die anderen gebruiken.”
Kies bewerken en stel je voorkeur in.
App:
Open App ga naar de drie streepjes in de menubalk boven in het scherm. Scroll naar beneden
en klik op privacy snelkoppelingen. Scroll weer naar beneden en klik op …..meer instellingen.
Klik op App en dan aangemeld via Facebook. Dan klikken op de app en dan voorkeur
aangeven. Voor verwijderen bij aangemeld via Facebook naar benden scrollen en app
verwijderen als je deze app niet vertrouwd.
Wie mag nu op je tijdlijn iets zetten
Standaard mogen alle vrienden iets op je tijdlijn zetten. Wil je dat niet dan kan je dit ook aanpassen.
Computer:
Klik in blauwe balk op het witte pijltje met spits naar beneden. Klik dan op instellingen.
Klik nu op tijdlijn en taggen links op de pagina. Nu kan je de instellingen van je tijdlijn, taggen
en controle aanpassen naar je eigen voorkeur.
App:
Open App. Ga naar de drie streepjes in menubalk boven in scherm. Scroll naar beneden en
klik op privacy snelkoppelingen. Scroll naar beneden naar ….meer instellingen en klik dan op
tijdlijn en taggen. Klik op wie kan berichten plaatsen op tijdlijn en geef daar je voorkeur aan.
Taggen
Het aanwijzen van jouw op foto’s of berichten op Facebook.
Je maakt dan een link naar iemands tijdlijn. Dat kan je ook uitzetten als je dit niet wilt. Er kunnen
natuurlijk foto’s zijn waar je liever niet mee in het openbaar komt.
Computer:
Klik in blauwe balk op het witte pijltje met spits naar beneden. Klik dan op instellingen, tijdlijn
en taggen en stel daar je voorkeur in.
App:
Open App. Ga naar de drie streepjes in menubalk boven in scherm. Scroll naar beneden en
klik op privacy snelkoppelingen. Scroll naar beneden naar ….meer instellingen en klik dan op
tijdlijn en taggen Hier kan je je voorkeur aangeven; alleen ik, vrienden, iedereen.
Blokkeren van lastige personen
Het kan natuurlijk zijn dat iemand je op Facebook lastig valt door van alles op je tijdlijn te plaatsen en
die ondanks jouw waarschuwing gewoon doorgaat. Deze persoon kan je blokkeren. Degene kan dan
niet meer contacten via Facebook en krijgt ook geen berichten van jouw meer te zien.
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Computer:
Klik in blauwe balk op het witte pijltje met spits naar beneden. Klik dan op instellingen, dan
links op pagina blokkeren. Door emailadres in te vullen wordt de persoon geblokkeerd.
App:
Open App. Ga naar de drie streepjes in menubalk boven in scherm. Scroll naar beneden en
klik op privacy snelkoppelingen. Scroll naar beneden naar ….meer instellingen en klik dan op
blokkeren. Nu kan iemand aan lijst toevoegen.
Beheer van advertenties
Facebook kan niet bestaan zonder advertenties. Dat is de grote inkomstenbron van Facebook en de
meeste sociale media programma’s.
Vaak zijn het advertenties uit de buurt, soms ook van onbekende bedrijven. Zodra je een advertentie
“beloond” met vind ik leuk (liken) mag Facebook dezelfde advertentie gaan tonen aan je vrienden
van Facebook. Ook wordt vermeldt dat jij dit leuk vindt.
Vind je tuinmeubelen leuk omdat je dit een keer geliked hebt, dan zal FB je vaker van dit soort
advertenties tonen.
Dit kan je ook uitzetten:
Computer:
Klik in blauwe balk op het witte pijltje met spits naar beneden. Klik dan op instellingen, dan
links op advertenties en kijk dan bij advertentie-instellingen. Er zijn drie opties. Stel hier je
voorkeur in.
App:
Open App ga naar de drie streepjes in de menubalk boven in het scherm. Scroll naar beneden en klik
op privacy snelkoppelingen. Scroll naar beneden naar ….meer instellingen en klik dan op
advertenties. Kijk bij advertentie instellingen. Er zijn drie opties. Stel hier je voorkeur in.
Verder:






Facebook deelt informatie met Instagram en WhatsApp ( ook eigendom Facebook)
Facebook krijgt onbeperkt gebruikersrecht van de geplaatste foto’s
Facebook mag foto’s gebruiken voor reclamedoeleinden. Een foto op Facebook is wel nog
steeds van jou – het auteursrecht ligt bij jou – maar Facebook mag ermee doen wat het wil
Facebook houdt u bezoek aan websites, je locaties, je gebruikte apparatuur etc bij.
Facebook kan foto’s die op uw Facebook staan gebruiken voor advertentie doeleinden
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Deze lijst is niet volledig, Auteur is niet verantwoordelijk voor het geen hierboven omschreven wordt. Wijzigingen kunnen
regelmatig worden gemaakt maar nog niet in deze lijst zijn aangepast. Auteur is niet verantwoordelijk voor het verspreiden
anders dan persoonlijk gebruik.

Gamen en

verslaving

Gamen is onder pubers, en steeds meer volwassenen, een dagelijkse bezigheid.
Het ontspant, is competitief, leuk. Men komt in een fantasiewereld waar men controle over heeft of kan hebben.
Games worden ook gespeeld om verveling een somber gevoel of zelfs een depressie tegen te gaan. Dat vergroot
de kans op verslaving omdat het "lekkere" gevoel terugkrijgen of te behouden telkens een stimulans kan gaan
worden om weer te gaan spelen.
(Pre- Pubers) hebben regels, afspraken, grenzen nodig Zijn deze er niet dan kunnen zij over hun eigen grenzen
(waar ze niet altijd zich van bewust zijn) en die van anderen (waar ze zich ook niet altijd bewust van zijn) heen
gaan. Van belang is en blijft dan ook om met je kind duidelijke afspraken te maken om deze grenzen een kader te
geven. Dit geldt voor alle moderne media: social media, games, telefoongebruik.
Stem als ouders de grenzen af op het kind. Het kan voorkomen dat je binnen een gezin voor het ene kind een
andere grens aangeeft dan voor het andere kind.
Het is belangrijk om samen in het gezin afspraken te maken die voortkomen uit de gestelde grenzen. Bespreek
ook wat de gevolgen zijn als men zich niet aan de afspraken houdt. Laat de kinderen hierover meedenken. Vaak
zijn de kinderen strenger voor zichzelf dan jij als ouder. En als de afspraken mét hen gemaakt zijn, worden deze
beter gedragen en verdragen door de kinderen.
Maak realistische afspraken zodat ze hanteerbaar zijn in de dagelijkse realiteit van het gezin. Zodat de kinderen
én jij als ouders zich aan de afspraken kunnen houden. Let wel de ouder beslist!
Een valkuil kan het zijn als een van de ouders niet consequent is. Kinderen hebben dat feilloos door.
Wil je voorkomen dat je kind bijvoorbeeld een gewelddadige game toch bij een vriend of vriendin kan spelen,
maak dan hierover afspraken met de betreffende ouders. Ook komt het in een gezin wel eens voor dat oudere
kinderen wel een game mogen spelen wat nog niet geschikt is voor het jongere broertje. Maak hier dan ook
duidelijke afspraken over.

Hieronder enkele tips:

vaak is voor ouders onbegrijpelijk wat de jongeren nu aan al die spellen vinden. Speel eens een spelletje
mee en weet waar ze mee bezig zijn. Veroordeel niet maar probeer in de leefwereld van je kind te
komen;

planning is belangrijk. Maak duidelijke afspraken wat er per dag aan tijd gespendeerd mag worden aan
gamen. Deel ook de tijd in voor huiswerk, klusjes en eventueel baantjes;

leer de kinderen ook gevolg te geven aan de gemaakte afspraken. Een duidelijk tijdspad
( je mag gamen van 1700-1800) betekent ook dat om 18uur de game afgesloten moet worden. Ook als
het level bijna gehaald is!
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Wijs de kinderen erop dat de afspraken niet voor niets gemaakt zijn, dat zij hier hun verantwoording in
moeten nemen; Eventueel kun je samen een contractje maken nadat je samen de afspraken hebt
gemaakt en deze symbolisch samen ondertekenen.
Als kinderen zich aan de afspraken houden kan er een vorm van beloning zijn;
De afspraken kunnen op papier gezet worden en opgehangen in huis;
Evalueer regelmatig de gemaakte afspraken. Maak er een gezellig moment van. Benoem wat er goed
gaat. En vraag of er iets is wat zij veranderd zouden zien aan de afspraken. Daarna kun je zelf
benoemen wat je eventueel zou willen veranderen;
kijk naar de games die de jongeren spelen. Is het leeftijdsadequaat. ‘GTA’ en ‘Call of Duty’ zijn mateloos
populair ook op basisscholen. Hier zit echter een advies leeftijdsgrens aan van 18+. Een risico hierin zit
doordat er geweld en seks in voor komt dat jongeren fantasie en werkelijkheid door elkaar gaan halen
waardoor er een vertekend beeld ontstaat over deze onderwerpen;
één tot anderhalf uur voor het slapen gaan is het af te raden om nog spellen te spelen. Jongeren zitten
vol met adrenaline en raken hierdoor moeilijker in slaap;

Verslaving?
Gameverslaving neemt nog steeds elk jaar toe. Op dit moment is de verslavingstoename het grootst bij
volwassen vrouwen. Hier zijn de spellen Wordfeud, Candy Crush, Hay Day etc. debet aan.
Verslaafd ben je als er geen balans meer is tussen het spelen van de games en je dagelijkse bezigheden.
Dat kan zich uiten in:

















vermoeidheid ( tot diep in de nacht gamen)
verstoring dag- en nachtritme
klachten van vingers ( met name duimen)
vermoeide ogen
onrustig gedrag
snel prikkelbaar
niet gestoord willen worden tijdens gamen
woedend reageren bij storing
niet willen eten of eten tijdens het spel
afnemende schoolprestaties
snauwerig naar gezins- familieleden, naar leerkrachten en/of leerlingen
moeilijk het gamen te verminderen of te stopen
ontkennen ‘verslaving’
vaker ook sprake van andere problematiek (dan is gamen een vlucht)
verwaarlozing van het levenspatroon; troep op kamer, minder uiterlijke verzorging
alleen maar op kamer blijven. ( daar waar spel gespeeld wordt)

LET WEL:
Als jongeren veel spellen spelen wil nog niet zeggen dat er sprake is van verslaving. Hiervoor zijn meerdere
signalen uit bovenstaande lijst voor nodig.
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Adviesbureau Lei Seuren
leiseuren@chello.nl

Leerlingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIPS VEILIG INTERNETTEN
Ouders

Geen of normale foto in
profiel;Geen persoonlijke
informatie;
Gebruik nickname; Geen
bankrekeningnummer doorgeven;
Geen adres of 06 nummer geven;
Bij twijfel webcam laten
aanzetten;
Zelf geen webcam gebruiken als
je persoon niet kent; Webcam
afplakken.
Bij afspraak bellen zonder
nummerherkenning, andere partij
wel;
Bij 1e afspraak altijd iemand mee
en in kennis stellen ouders;
Niet ingaan op mooie beloften of
verleiden door mooie praatjes;
Mocht je al een keer te ver zijn
gegaan bespreek dit met iemand
ga niet verder!
Niet strooien met email, foto's en
privé gegevens, niet van jezelf en
niet van anderen!;
Geen onbekende mail / bijlagen
openen (virus);
Bij facebook/instagram alleen
zichtbaar voor vrienden/volgers;
Let goed op bij toevoegen volger/
vriend.Ken je deze wel goed
genoeg?
Wachtwoorden zijn privé! Niet
delen ook niet met beste
vriend(in) alleen met ouders;
vraag toestemming voor plaatsen
films op You Tube aan
betrokkenen/ ouders;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Computer op centrale plaats in
huis;
Vrienden op internet zijn niet
zelfde als vrienden op straat,
vereniging, school;
Op internet mag gelogen worden
bespreek dit;
Bekijk chat/internetgeschiedenis;
Bespreek gevaren om een foto via
internet, whatsapp te versturen;
Weet waar een afspraak van kind
is;
Verbieden heeft bijna geen zin,
goede afspraken wel;
Duidelijke afspraken maken
wanneer hoe laat en hoe lang op
pc, telefoon etc. mag worden;
Bespreek de gevaren, stel grenzen
en maak afspraken;
Probeer kind weerbaar te maken
voor het pesten;
Niet laten door leiden door angst
internet is en blijft een mooi
medium;
Speciale zoekmachines voor
kinderen: o.a. www.mybee.nl ;
Surfen sekssites bespreek wat wel
en niet mag, veroordeel dit niet;
Internetten betekent gelijktijdig
seksuele voorlichting;
Telefoon niet mee tijdens slapen;
Regelmatig in telefoon mee kijken;
Geen filmpjes op You Tube zonder
toestemming ouders;
Samen met kind
berichtengeschiedenis van Skype
bekijken;
Geef grenzen aan en leg uit
waarom (bescherming)
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•

•

sla berichtengeschiedenis op of
maak print screen bij vervelende
berichten.
pas op met kopen / bestellen via
internet ( bv Marktplaats)

Bij pesten en/of bedreigingen
•
•
•
•
•
•
•

Verlaat de chat, whatsapp etc;
Vat het niet persoonlijk op;
Ga naar ouders bij ongemak of
bedreiging;
Niet schuldig voelen;
Blokkeer afzender;
Zelf niet pesten;
Stuur berichten niet door(bv
groep-app)

Handige internet adressen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.mijnkindonline.nl
www. www.moionline.nl
www.helpwanted.nl
www.kennisnet.nl
www.dekinderconsument.nl
www.internetsoa.nl
www.jeugdenmedia.nl
www.chatdanger.com
www.oudersonline.nl
www.cyberpatrol.com
www.veilig.kennisnet.nl
www.surfopsafe.nl
www.pesten.net
www.itsuptoyou.nu

•
•
•
•
•
•
•

www.digibewust.nl

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vrienden/volgers bij
Facebook/instagram toevoegen
door ouders;
Kijk regelmatig in telefoon naar
foto's afbeeldingen, vrienden,
whatsapp berichten. ( samen met
jongere) in app Facebook,
Instagram en Snapchat

Twitter



Let op gebruikersnaam. Hoe wil je
gevonden worden?



kies je volgers goed uit. Ken je ze
en mogen ze misschien wel
gevoelige info van jou krijgen. (
account, protect my tweets)



Geen tweets openbaar maken je
weet nooit waar deze dan terecht
komen;



Tweets kunnen openbaar
gemaakt worden door
doormailen, knippen plakken en
terecht komen bij mensen
waarvan jij dat niet wilt;



Dat kan dus ook met foto's die via
Twitter verspreidt worden.



Gebruik slotje om retweeten van
je berichten te verkomen tenzij je
dit perse wil;



Een wachtwoord bestaat uit
cijfers (hoofd)letters vervang dit
met regelmaat;



Wil je iemand persoonlijk tweeten
maak gebruik van Direct Message
(DM);



Volgers kan je ook blokken (
account, Block)

www.wieowie.nl
www.pestweb.nl
www.jongereonline.nl
www.internetsporen.nl
www.internetbootcamp.nl
www.meldknop.nl
www.mybee.nl
http://watchyourspace.nl/
https://veiliginternetten.nl/compatibility/
http://jongeren.ikbeslis.be/
www.facebook.com/FredatInternet
www.vraaghetdepolitie.nl
www.rutgers.nl
www.mediawijsheid.nl
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Veilig op Iphone, Ipod/ Ipad













open instellingen;
tabblad algemeen;
menu beperkingen;
schakel beperkingen in;
nu wachtwoord invoeren ( mag je zelf kiezen)
2 x wachtwoord invullen ( anders kan kind
instellingen zelf veranderen);
kan ook per app instellen dat er beperkingen zijn
( alleen Apple apps);
bij kopje toegestaan materiaal, leeftijdskeuring,
optie Nederland krijgen kinderen Nederlandse
keuringsrichtlijnen b.v. scheldwoorden, films en
app's, tv programma's geheel of gedeeltelijk
blokkeren.
Hier kan je ook het aankopen van App's blokkeren
door schakelaar aankopen Apps uit te schakelen;
privacy;
Menu locatievoorzieningen. Hier kan je instellen of
app toegang krijgt tot agenda, foto's adressen etc.
locatievoorziening uitzetten ter voorkoming dat
locatie bekend wordt;
account bij kopje sta wijzigingen niet toe. Hierdoor
kan er in JOUW instellingen niets gewijzigd worden.



Via twitter kan je op korte termijn
veel mensen bereiken;



Bij openbare tweets kunnen ook
bedrijven, vakantiebaantjes,
scholen, ouders, werkgevers naar
jou op zoek gaan;



Log je in op twitter in log dan ook
uit ( op school , internetcafé,
vriend) ook op je telefoon;



Als je Facebook met twitter
koppelt kunnen al je Facebook
vrienden ook je tweets lezen;



Ben positief op twitter. Bedreig,
pest, scheldt niet.



Klik niet op alle links, check eerst;

http://mijnkindonline.nl/artikelen/allesover-instagram

Adviesbureau Lei Seuren:Voor al uw advies, voorlichting, presentaties bij seksueel misbruik, loverboys, moderne media,
huiselijk geweld.

WhatsApp instellingen
WhatsApp is een app waarmee je berichten, foto’s etc. naar elkaar kan sturen. Zo’n 65 miljard
berichten per dag worden er wereldwijd verzonden ( jan.’18). ( er is ook een versie voor op de
computer)
Hieronder vind je instellingen die handig zijn om ofwel aan of uit te zetten.
Groepsapp.
Een mooie manier om naar meerdere mensen je bericht te sturen. Hiervoor kan je een groep
aanmaken.
Open je app en rechtsboven staan drie puntjes. Klik hier op en daar staat o.a. nieuwe groep. Als je
hier op drukt kan je deelnemers toevoegen uit je contacten in je telefoon die ook WhatsApp hebben.
Je kan de groepsapp ook een naam geven.
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Het gebruik van de groepsapp vereist wel discipline. Onder jongeren is de groepsapp het meeste
gebruikte middel om vervelende berichten, foto’s te verspreiden.
Met één druk op de knop kan je binnen een seconde van éen foto 30 exemplaren maken door deze
in een groepsapp te verspreiden.
Voor verdere privacy instellingen ga je naar drie puntjes, instellingen, account, privacy.
Een groepsgesprek kan je ook op stil zetten. Druk op de naam van de groepsapp. Je kan dan bij de
drie puntjes stille meldingen aangeven . Bepaal zelf hier de tijdsduur.
Snelkoppeling
Als je met bepaalde contactpersonen regelmatig chat via de WhatsApp, kan je een snelkoppeling
maken op je bureaublad. Druk hiervoor op de contactpersoon en er verschijnt boven een balk met
rechtsboven drie puntjes. Klik hierop, dan naar meer, dan staat er snelkoppeling maken voor chat. De
snelkoppeling met deze contactpersoon komt nu op je bureaublad te staan.
Bestanden
Waar blijven de bestanden die je binnenkrijgt. Ga naar de WhatsApp instellingen ( drie puntjes,
instellingen), data en opslaggebruik. Bij gebruik mobiel netwerk/ wifi kan je per item aangeven of je
wil dat dit opgeslagen wordt. Bij bewaar ontvangen media kan deze activeren ( wordt groen) .
Blauwe vinkjes (leesbewijzen)
De blauwe vinkjes geven een leesbevestiging van je chat aan. Hou er rekening mee dat als je aan het
chatten bent en deze persoon legt de telefoon even aan de kant maar open op de chat met jou dat
de afzender toch de blauwe streepjes ziet maar dat niet wil zeggen dat bericht ook meteen gelezen
is.
Wil je niet dat iemand die blauwe vinkjes ziet ga dan naar de drie puntjes, instellingen, account ,
privacy en dan uitzetten leesbewijzen. Nu zien ze de blauwe vinkjes niet meer maar jij kan ook geen
blauwe vinkjes van anderen zien.
Laatst gezien
profielfoto
info
Zoals al eerder omschreven ga naar je account, privacy, naar het item Laatst gezien profielfoto info.
Als je dit aan klikt kun je instellen dat iedereen, mijn contacten of niemand kan zien wanneer je
laatste keer online bent geweest. Stel hier je voorkeur in.

Blokkeren
Heb je last van mensen die maar blijven appen en ondanks waarschuwingen van jou toch door blijven
gaan? Deze telefoonnummers kun je blokkeren. Ga naar de chat, drie puntjes, meer, blokkeren.
Verwijderen bericht
In de nieuwste versie van Whatsapp ( jan. ‘18) is er een mogelijkheid om de door jou verstuurde
berichten te verwijderen ook bij de ontvanger. Het was al mogelijk om eigen berichten te
verwijderen. Houd het bericht dat je wilt verwijderen ingedrukt. Er verschijnt boven in beeld een
balkje met daarop een prullenbak. Tik de prullenbak aan en dan heb je opties, verwijderen voor
mezelf, annuleren, verwijderen voor iedereen. Dat laatste kan alleen bij berichten minder dan 7
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minuten geleden verstuurd. De ontvanger krijgt wel bericht dat bericht verwijderd is. Dit geldt ook
voor foto’s en video’s.
Dit verwijderen kan alleen als zowel afzender en ontvanger de laatste update hebben.


Deze lijst is niet volledig, Auteur is niet verantwoordelijk voor het geen hierboven omschreven wordt. Wijzigingen kunnen
regelmatig worden gemaakt maar nog niet in deze lijst zijn aangepast. Auteur is niet verantwoordelijk voor het verspreiden
anders dan persoonlijk gebruik.

Instellingen musical-ly
Musical-Ly is razend populair bij de kinderen tot ongeveer 14-16 jaar. Het is een playback – en dans
app waarmee kinderen veel plezier beleven. ( 300 miljoen gebruikers wereldwijd, 3 miljoen NL jan.
’18)
Na het maken van een account/ profiel hebben kinderen toegang tot miljoenen muzieknummers van
allerlei artiesten van Jan Smit tot Katie Perry.
Van het dansen en playbacken, kan je een te gekke videoclip maken van maximaal 15 seconden.
De bedoeling is om de artiest zo goed mogelijk te playbacken en daar danspasjes bij te maken. Door
dit aan anderen te laten zien kan je hartjes verdienen. Hoe meer hartjes hoe beter je hebt gedaan.
Ook volwassenen vinden steeds meer de weg naar het programma om gewoon even in de aandacht
te komen en gek te doen.
Privacy
Bij het aanmaken van een account staat standaard het profiel op openbaar. Dat betekent dat
iedereen die een Musical-Ly account heeft, de opgenomen video’s daadwerkelijk kan zien. Dat is van
de ene kant natuurlijk best wel verontrustend maar als je naar het doel kijkt van het programma,
zoveel mogelijk hartjes krijgen, dan zit er vaak niets anders op. Je kan dus beter goed kijken hoe veilig
je video’s zijn.
In je profiel kan je dus aanpassen voor wie de video’s te zien zijn dus voor wie je kan volgen.
Open de app en ga onder in de balk helemaal naar rechts naar het poppetje. Klik dit aan en in het
scherm wat nu komt ga je rechtsboven naar het tandrad. Tik dit aan en ga dan naar instellingen.
Scroll nu naar privacy en als je alleen vrienden wilt toelaten zet het schuifje op kleur.
Vrienden worden bij musical-ly ook FAN genoemd.
Je kan ook de volgende instelling in je app aanzetten en dat is het privé-account. Nu kunnen alleen
geselecteerde vrienden (fans) jouw video’s zien.
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Kinderen willen zoveel mogelijk hartjes krijgen voor hun video. Als je maar 50 FANS hebt betekent
dat ook, dat je maximaal 50 hartjes kan krijgen.
Blokkeren
Je kan ook bij deze app personen blokkeren die je niet leuk vindt, die lastig zijn en ondanks
waarschuwing niet stoppen met je lastigvallen.
Ga naar het profiel van degene die je wilt blokkeren. Rechtsboven staan drie puntjes. Klik hierop en
dan op gebruiker blokkeren.
Delen
Het delen van de clips is heel gemakkelijk. Dat kan zelfs via Facebook, Instagram en Twitter
Let op met wie je dit deelt. Vind je het goed dat iedereen je met een pruik, gekke kleding en vreemde
geluidjes kan zien? Weet ook dat de clips en geluid te gebruiken zijn door anderen.
Gebruik video’s
Musical-ly mag de video’s die jij plaats zelf gebruiken voor commerciële doeleinden.
Geen leuke reacties
Het kan natuurlijk zijn dat je geen leuke reacties krijgt op een clip waar je veel energie in hebt
gestoken. Dat kan zijn omdat je bijna geen hartjes krijgt of zelfs beledigende commentaren. Zet dan
je account niet meer op openbaar maar op alleen op vrienden of op privé-account.
Andere tips:
 Leeftijd pas vanaf 13 jaar tenzij toestemming ouders;
 Veel teksten zijn in het Engels of andere talen. Veel liedjes gaan over de liefde en sommige
gaan over seks. Het ziet er gek uit dat een 10 jarige in het Engels zingt dat ze vanavond met
haar vriendje naar bed gaat. Weet je betekenis van de tekst niet dan vraag je oudere broer,
zus of ouders of maak gebruik van een vertaalapp;
 Ook kunnen danspasjes nagebootst zijn van de echte ster maar die absoluut niet voor
kinderen geschikt zijn;
 Als je jezelf gaat filmen kijk dan uit waar je dit doet. Pas op met straatbordnamen, interieur
van huis, net voor een nieuwe gekochte tv etc;
 Vraag ook degene met wie je in de clip staat of degene het ook goed vindt dat je dit op
internet zet;
 Kijk ook naar de kleding die je draagt. Ga je gekleed als je lievelings popster dan kan de
kleding b.v. kort rokje en topje, ook opvallen bij andere mensen. Zij hebben misschien geen
interesse in je playback- en danskunsten, maar hebben meer oog hoe je er uit ziet;
 Leer je kind om de clips die ze maken eerst te laten keuren door een volwassene alvorens op
internet te plaatsen.
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