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Voorwoord  

 
Beste lezers en lezeressen, 
 
Sociaal netwerken is de populaire manier om op internet contact te maken met 
vrienden en kennissen en nieuwe mensen te leren kennen. Van de diverse sociale 
netwerken is Facebook veruit de grootste met meer dan een miljard leden over de 
hele wereld. 
 
U kunt zich gratis registreren bij Facebook. U kunt dan met mensen met dezelfde 
interesses in contact komen, nieuwtjes delen en foto’s en video’s delen met 
vrienden. Dit is slechts een aantal van de mogelijkheden. Ook ondernemers kunnen 
Facebook gebruiken om hun klantenkring uit te breiden zonder dure website. 
En verenigingen kunnen eenvoudig contact onderhouden met hun leden. 
 
In dit cahier leest u hoe u zich aanmeldt bij Facebook en leert u een aantal opties 
kennen. Wilt u meer leren over werken met Facebook? In het boek Werken met 
Facebook voor senioren (ISBN 978 90 5905 511 7) leert u alle opties en functies 
van dit populaire sociale netwerk kennen. Meer informatie over dit boek vindt u op 
www.visualsteps.nl/seniorenfacebook 
 
Wij wensen u veel plezier met dit cahier, 
 
Studio Visual Steps 
 
P.S. Alle opmerkingen en suggesties over dit cahier zijn van harte welkom. 
Het e-mailadres is: info@visualsteps.nl 
 
 
Nieuwsbrief  

 
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor 
stap-instructies met schermafbeeldingen.  
 
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele stappen aanmelden voor de gratis Visual 
Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
- speciale aanbiedingen en kortingsacties. 
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de 
webpagina www.visualsteps.nl/gratis 
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Hoe werkt u met dit cahier?  
 
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is 
eenvoudig: u legt het cahier naast uw computer of tablet en voert alle opdrachten 
stap voor stap direct uit. Door de duidelijke instructies en de vele 
schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen.  
 
In dit Visual Steps-cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 

Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. 
 

 De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de 
computer aanzetten, of een reeds bekende handeling uitvoeren. 

 

 De wijsvinger geeft aan dat u iets op het scherm van de tablet moet doen, 
bijvoorbeeld ergens op tikken of een tekst typen. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit cahier door te werken. 
 

Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp, mocht er iets fout zijn gegaan. 

 

1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
U vindt in dit cahier ook veel algemene informatie en tips over het programma. Deze 
informatie staat in aparte kaders. 
 

Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip.  
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De schermafbeeldingen  

 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, 
map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de 
vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. 
Met de lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster op uw 
beeldscherm. 
 
U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet 
altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is 
afgebeeld op groot formaat op uw eigen beeldscherm.  
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet klikken. De lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op 
uw beeldscherm: 
 

 Klik op  
 

 
In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 
Linksboven in het venster: 
 

 Klik op 

 
 

 
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de 
schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het 
cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op uw eigen scherm ziet. 
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Ontdek het plezier van Facebook 
 

 
Facebook is erg populair met meer dan één miljard actieve gebruikers wereldwijd.  
 
De naam Facebook is afgeleid van de papieren ‘face books’ die op Amerikaanse 
universiteiten worden uitgedeeld aan nieuwe studenten en medewerkers zodat ze 
snel mensen leren kennen. In het Nederlands wordt zo’n boek ook wel een 
‘smoelenboek’ genoemd.  
 
Om zelf een pagina op Facebook te maken en op die manier contact te leggen met 
anderen in het sociaal netwerk, moet u zich eerst gratis registeren voor een account. 
Een pagina wordt op Facebook ook wel een profiel genoemd. Hierin kunt u allerlei 
persoonlijke informatie plaatsen, zoals uw naam, leeftijd, werk en hobby’s. 
 
Vanuit uw profiel heeft u dan vervolgens de mogelijkheid om contact te leggen met 
andere leden op Facebook. Dat kunnen vrienden en bekenden zijn, maar ook 
mensen die u nog niet eerder heeft ontmoet. Op die manier bouwt u uw eigen 
netwerk op. Vandaar ook de naam: sociaal netwerk. 
 
In dit cahier leest u hoe u zich registreert voor een account en hoe u daarbij de 
instellingen opgeeft. Door precies aan te geven wie welke informatie kan zien, blijft 
uw privacy goed gewaarborgd. Zo kunt u zonder u zorgen te maken over beveiliging 
en privacy gebruikmaken van Facebook. 
 
In dit cahier leert u: 
 
• uzelf registeren bij Facebook; 
• uw profiel invullen; 
• uw privacyinstellingen opgeven; 
• zoeken naar groepen en pagina’s: 
• een bericht plaatsen; 
• afmelden bij Facebook. 
 

 Let op! 
Het internet is constant in beweging en websites wijzigen regelmatig. Als gevolg 
hiervan kunnen de schermafbeeldingen in dit cahier afwijken van wat u op uw 
beeldscherm ziet. Voor de handelingen beschreven in dit cahier maakt dit meestal 
geen verschil. Zoek in dat geval altijd naar een vergelijkbare knop of optie.  
 

 Let op! 
De kosten worden door de makers van Facebook gedekt door advertenties. Die 
moet u als gebruiker dus voor lief nemen. 
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Uzelf registreren bij Facebook  
 
Om van de diensten van Facebook gebruik te maken, moet u zich registreren voor 
een gratis Facebook-account. Met dit account krijgt u toegang tot Facebook en kunt 
u beginnen uw eigen Facebook-vriendenkring op te bouwen. 
 
U gaat eerst naar de website van Facebook: 
 

 Open de website www.facebook.com 1 
 
U ziet de startpagina van Facebook. Om een account aan te maken, moet u de 
volgende gegevens invullen: 
 

 Typ bij  uw 
voornaam 

 
 Typ bij  

uw achternaam 
 

 Typ bij 

uw e-mailadres 
 

 Typ bij 

uw e-mailadres 

 
 Tip 

Schuilnaam gebruiken 
Als u liever niet uw volledige voor- en achternaam gebruikt, kunt u ook een 
schuilnaam gebruiken. 
 

 Let op! 
Gebruik een e-mailadres dat geldig is en waarop u uw e-mail leest. U ontvangt 
namelijk tijdens de registratieprocedure een e-mail waarmee u uw account moet 
activeren. Ook wordt uw e-mailadres gebruikt als u bijvoorbeeld uw wachtwoord 
kwijt bent en een nieuw wachtwoord wilt ontvangen. 
Als u liever niet het e-mailadres van bijvoorbeeld uw internetprovider gebruikt, kunt u 
eventueel een gratis Hotmail-, Outlook- of Gmail-adres gebruiken. Deze maakt u, 
indien gewenst, aan via de websites www.hotmail.nl en www.gmail.com. 
 
U kiest zelf een wachtwoord. Dit wachtwoord moet minimaal zes tekens lang zijn en 
mag letters, cijfers en leestekens bevatten. 
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 Typ bij 
 

uw wachtwoord 
 

 Selecteer bij 
 uw 

geboortedatum 
 

 Klik een rondje  bij 
 of  

 
 Klik op 

 
 

 Tip 
Wachtwoord 
Zorg ervoor dat u een veilig wachtwoord kiest welke u goed kunt onthouden. Te 
denken valt hierbij aan een combinatie van (hoofd)letters en cijfers. 
 
Het volgende venster verschijnt: 
 
Facebook biedt aan u te 
helpen vrienden te vinden 
met behulp van uw e-mail-
adresboek. Dat hoeft u nu 
nog niet te doen: 
 

 Klik op 
 

 
 

 
U ziet het venster Je vrienden 
zoeken: 
 

 Klik op  
 

 
In het volgende venster kunt u een foto toevoegen aan uw profiel. Daarmee zullen 
vrienden u makkelijker herkennen wanneer ze u proberen te vinden op Facebook. Dit 
hoeft overigens niet per se een foto van uzelf te zijn. Sommige mensen gebruiken 
liever een foto van hun lievelingsdier of een bepaald onderwerp. 
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Als u een leuke foto op uw 
computer heeft staan, voegt u 
deze als volgt toe: 
 

 Klik op 

 
 
Als u nu nog geen profielfoto 
wilt toevoegen, klikt u op 

: 
 
U ziet het venster Bestand selecteren voor uploaden: 
 

 Open de map met 
foto’s, bijvoorbeeld 

 
 

 Klik op de gewenste 
foto 

 
 Klik op 

 

 
De foto wordt geüpload naar 
Facebook. Na een tijdje ziet u 
uw foto in het venster: 
 

 Klik op  
 

 
De registratie is bijna voltooid. Facebook heeft een e-mail naar uw e-mailadres 
gestuurd welke u nog moet openen: 
 
U sluit het venster van 
Facebook: 
 

 Klik op  
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Facebook heeft een e-mail naar u gestuurd.  
 

 Open uw e-mailprogramma 
 

 Open het e-mailbericht van Facebook met de titel Nog maar één stap te 
gaan voordat je Facebook kunt gaan gebruiken 

 
In het bericht: 
 

 Klik op 

 
Let op: u ziet onder in het 
bericht een bevestigingscode. 
Verwijder deze e-mail daarom 
niet. Mogelijk heeft u deze 
bevestigingscode later nog 
nodig. 
 
 
Facebook wordt weer geopend. U ziet een venster met de melding dat uw account is 
bevestigd:  
 

 Klik op  
 

 
Uw registratie is volledig uitgevoerd. 
 

 Sluit het venster met het e-mailbericht 2 
 
 
Uw profiel invullen  
 
Uw profiel bevat persoonlijke informatie die zichtbaar is voor mensen die uw pagina 
op Facebook bezoeken. U heeft een deel van uw profiel, zoals uw school, al tijdens 
het instellen van uw account opgegeven. U kunt nog meer gegevens invullen in uw 
profiel: 
 
Boven in het venster: 
 

 Klik op uw naam, in dit 
voorbeeld is dat 
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U kunt uw woonplaats toevoegen. 
 

 Let op! 
Wees voorzichtig met plaatsen van persoonlijke gegevens in uw profiel, zoals uw 
adres en telefoonnummer. Gewoonlijk is het niet verstandig dit op internet te zetten. 
Als u het wel doet, zorg er dan voor dat uw privacygegevens goed zijn ingesteld. Zie 
voor meer informatie paragraaf Uw privacyinstellingen bekijken en bewerken. 
 
Links in het venster: 
 

 Typ bij 

de naam van uw 
woonplaats 

 
U ziet een lijst met 
suggesties: 
 

 Klik op uw woonplaats 

 
U slaat dit op: 
 

 Klik op  
 

 
In dit voorbeeld wordt gevraagd naar informatie over de werkgever. Indien gewenst, 
kunt u deze informatie toevoegen. In dit voorbeeld wordt deze stap overgeslagen: 
 

 Klik op  
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Vervolgens kunt u uw universiteit of hogeschool invullen. Deze informatie helpt u 
later bij het vinden van vrienden op Facebook. De gegevens die voor u niet van 
toepassing zijn of welke u liever niet wilt delen met anderen, slaat u over. U kunt later 
ook altijd nog deze gegevens invullen of aanpassen. 
 

 Typ bij 

uw school 
 
Zodra u begint te typen, 
verschijnt een lijst met 
scholen waaruit u kunt 
kiezen: 
 

 Klik op uw school 
 
 

 

 Klik op  
 

 
U kunt uw geboorteplaats toevoegen: 
 

 Typ bij 
 de 

naam van uw 
geboorteplaats 

 
 Klik op de naam van 

uw geboorteplaats 
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 Klik op  
 

 
Nu kunt u uw middelbare school invullen. In dit voorbeeld wordt deze stap 
overgeslagen: 
 

 Klik op  
 

 
In dit voorbeeld wordt nog gevraagd naar een studierichting. Ook deze stap wordt 
overgeslagen. U kunt uw gegevens uiteraard naar eigen wens invullen: 
 

 Klik op  
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Er wordt gevraagd waar u in het verleden heeft gewerkt: 
 

 Typ bij 
 

de naam van uw 
werkgever 

 
 Klik, indien nodig, op 

de naam van uw 
werkgever 

 

 Klik op  
 
 

 Vul, indien gewenst, de andere gevraagde gegevens in 
 
Of:  
 

 Klik op  
tot u deze melding ziet 

 
U gaat de door u ingevulde gegevens in uw profiel bekijken: 
 

 Klik op  
 

 
Op de pagina met uw profielgegevens ziet u verschillende categorieën. U gaat naar 
de categorie . In deze categorie geeft u, indien gewenst, uw 
huidige burgerlijke staat op.  
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 Klik op 
 

 
 Klik op 

 
 

 
 Klik bij  

op  
 

 Klik op de gewenste 
optie, bijvoorbeeld 

 
 

 
 Klik op 

 

 
Er wordt gevraagd of u deze 
wijziging wilt delen. In dit 
voorbeeld wordt dit niet 
gedeeld: 
 

 Klik op  

 
U gaat weer terug naar het 
vorige venster: 
 
Linksboven in het venster: 
 

 Klik op  
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Bij  kunt u 
de namen van familieleden 
opgeven en aangeven wat uw 
familieband met hen is: 
 
Dat gaat op vergelijkbare 
wijze als het toevoegen van 
relaties. 
 

 
Indien gewenst, kunt u nog meer informatie toevoegen bij bijvoorbeeld de volgende 
categorieën: 
 

: hier vult u de informatie over uw opleiding, vaardigheden en uw 
huidige en voormalige werkgever(s) verder aan. 

: hier kunt u uw woonplaats, vorige woonplaatsen en 
geboorteplaats invoeren. 

: hier geeft u uw huidige burgerlijke staat op en kunt u de namen 
van familieleden opgeven en aangeven wat uw familieband met hen is. 

: hier kunt u een stukje over uzelf schrijven en bijvoorbeeld uw 
bijnaam invullen. 

: hier voegt u uw adres, telefoonnummer, website, 
informatie over uw talenkennis, geloofsovertuiging en politieke voorkeur toe.  

: hier kunt u levensgebeurtenissen toevoegen. Bijvoorbeeld 
over een reis die u heeft gemaakt of wanneer u verhuisd bent. 
U kiest zelf welke categorieën u wel en niet gebruikt. 
 

 Voeg informatie toe aan de categorieën die u wilt gebruiken in uw profiel 
 
Als u wijzigingen heeft aangebracht in een categorie: 
 

 Klik op  of  
 
Nu kunt u bekijken hoe uw tijdlijn er uitziet: 
 

 Klik op uw naam, in dit 
voorbeeld is dat 
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U ziet de zogenaamde tijdlijn. 
Om uw profielpagina te 
bekijken: 
 

 Klik op  

 
U ziet hoe uw profiel er uit zal 
zien voor uw vrienden: 
 
Natuurlijk ziet uw profiel er 
anders uit dan in het 
voorbeeld hiernaast. 
 

 
 
Uw privacyinstellingen bekijken en bewerken  
 
Privacy is altijd belangrijk op internet. Zo ook op Facebook. U kunt bij de 
privacyinstellingen van uw profiel precies opgeven wie welke gegevens mag zien. 
Ook kunt u tijdens of na het plaatsen van informatie op uw profiel aangeven voor wie 
het zichtbaar mag zijn. 
 
U gaat eerst de algemene privacyinstellingen van uw Facebook-account bekijken: 
 
Rechtsboven in het venster: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 
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U ziet de privacyinstellingen 
en -functies: 
 
Zichtbaarheid van berichten 
en foto’s: 
 
Instellingen voor wie contact 
met u mag maken: 
 
Instellingen voor wie uw 
account op kan zoeken: 

 
Bij de privacyinstellingen kunt u voor meerdere onderdelen en activiteiten aangeven 
wie deze mogen zien. Bij Facebook staan verschillende privacyinstellingen standaard 
op Iedereen (Openbaar). Dit betekent dat iedereen de betreffende gegevens kan 
zien. Hiermee wordt het contact leggen met anderen en maken van uitgebreide 
sociale netwerken gestimuleerd. 
 
U kunt er echter zelf voor kiezen alleen een beperkte groep mensen toe te laten, 
zoals Vrienden. Dit zijn mensen die zich eerst bij u op Facebook hebben aangemeld 
om toegevoegd te worden als uw vriend. Een andere categorie is Vrienden van 
vrienden. Dit zijn mensen die bij uw Facebook-vrienden als vriend zijn toegevoegd. 
U kunt bijvoorbeeld instellen dat statusupdates alleen door vrienden kunnen worden 
gelezen. Statusupdates zijn korte berichten die u toevoegt aan uw profiel en waarin u 
vertelt wat u aan het doen bent. 
 
Als u wilt dat statusupdates 
alleen door vrienden kunnen 
worden gelezen: 
 

 Klik bij 
 

 op 
 

 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
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U kunt in dit venster ook voor andere activiteiten privacyinstellingen opgeven. De 
meeste onderdelen zullen u nu nog niet veel zeggen, maar deze kunt u later 
eventueel aanpassen. 
 
Een belangrijk onderdeel zijn de instellingen voor het maken van contact. Hiermee 
bepaalt u onder andere wie uw profiel kan zoeken via uw e-mailadres of 
telefoonnummer en wie u een vriendschapsverzoek kan sturen.  
 

 Let op! 
Als u het zoeken naar uw profiel beperkter maakt, wordt uw vriendenkring minder 
snel uitgebreid. 
 

 Klik bij 

 op 
 

 
 Klik op  

 
 Klik op de gewenste 

optie, bijvoorbeeld 
 

 

 
U kunt op dezelfde manier de andere privacyinstellingen aanpassen. 
 

 Lees de beschrijvingen en pas, indien gewenst, ook de andere 
privacyinstellingen aan  

 
U bekijkt als volgt nog een aantal instellingen: 
 

 Klik op  
 
U ziet de instellingen voor de 
tijdlijn en taggen: 
 
Wie kan er inhoud aan uw 
tijdlijn toevoegen: 
 
Wie kan de inhoud op uw 
tijdlijn zien: 
 
Instellingen voor tags 
beheren: 
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 Lees de beschrijvingen en pas, indien gewenst, ook de andere 
instellingen aan  

 
Boven in het venster: 
 

 Klik op uw naam 
 

 
Er zijn nog meer privacyinstellingen. U kunt bijvoorbeeld bij de gegevens in uw profiel 
bepalen wie deze mogen zien. U stelt dit als volgt in: 
 

 Klik op 

 
 

 
U ziet de pagina met uw profielgegevens: 
 
Als u de aanwijzer op een 
gegeven plaatst, ziet u bij 
bijna ieder gegeven het 
privacypictogram  
(Iedereen): 
 
Als u bijvoorbeeld de privacy-
instelling voor uw werk wilt 
aanpassen: 
 

 Plaats de aanwijzer op 
de naam van het 
bedrijf 

 
 Klik op  
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 Sleep, indien nodig, 
het schuifblok een 
stukje omlaag 

 
 Klik op 

 
 

 Klik op de gewenste 
instelling, bijvoorbeeld 

 
 

 Klik op 

 
 
U kunt op deze manier heel precies bepalen welke informatie voor bezoekers van uw 
profiel te zien is. U gaat terug naar uw pagina: 
 
Boven in het venster: 
 

 Klik op uw naam, in dit 
voorbeeld is dat 

 
 
 
Groepen en officiële pagina’s zoeken  
 
Groepen bestaan uit mensen die een bepaalde interesse met elkaar gemeen 
hebben. Dat kan een hobby zijn, maar ook een bedrijf waar de leden van de groep 
gewerkt hebben, een artiest of bijvoorbeeld een favoriet merk. Hiervan kunt u lid 
worden, zodat u uw interesses kunt delen met de andere leden. 
 
Er zijn ook officiële pagina’s. Dit zijn profielen die meestal door bedrijven zijn 
opgericht. Hiervan kunt u fan worden. 
 
Groepen en officiële pagina’s zoekt u op dezelfde manier als vrienden. Ook hiervoor 
gebruikt u het zoekvak. Zoekt u een groep, dan typt u bijvoorbeeld de naam van een 
hobby of een artiest.  
 
In dit voorbeeld wordt gezocht naar een groep betreffende de muzikant Marco 
Borsato: 
 
In het zoekvak: 
 

 Typ bijvoorbeeld: 
Marco Borsato 

 

 Klik op  
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U ziet een lijst met namen van gevonden pagina’s die lijken op de naam die u heeft 
getypt. Deze pagina’s kunnen in verschillende categorieën vallen, zoals mensen, 
officiële pagina’s of groepen. 
 
Om te zien welke groepen er gewijd zijn aan Marco Borsato: 
 

 Klik op  
 
U ziet de groepen die gewijd 
zijn aan Marco Borsato met 

de knop : 
 
Als u eerst meer wilt weten 
over de groep, klikt u op de 
naam: 
 
Als u lid wilt worden van de 
groep: 
 

 Klik op 

 
 
U bent nu lid van de groep. 
Bij een besloten groep moet 
uw aanmelding eerst worden 
goedgekeurd.  
 
Zoeken naar officiële pagina’s werkt bijna hetzelfde. U kunt bijvoorbeeld eens zoeken 
naar de Facebook-pagina van Visual Steps. Op deze pagina vindt u nieuws, tips en 
acties: 
 
In het zoekvak: 
 

 Typ: Visual Steps 
 

 Klik op  
 
U ziet een lijst met namen van gevonden pagina’s die lijken op de naam die u heeft 
getypt. Om te zien welke officiële pagina’s er gewijd zijn aan Visual Steps: 
 

 Klik op  
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U kunt als u dat wilt meteen fan worden. 
 

 Let op! 
Visual Steps heeft ook een Engelstalige Facebook-pagina. U kiest voor de 

Nederlandse Facebook-pagina . 
 
Als u eerst meer wilt weten 
over de officiële pagina, klikt 
u op de naam: 
 
Als u fan wilt worden van de 
officiële pagina: 
 

 Klik op 

 
 

 Let op! 
Als u de knop  ziet staan bij een officiële pagina van een 
bedrijf of vereniging, heeft de beheerder ten onrechte een persoonlijk profiel gebruikt 
in plaats van een groep of officiële pagina.  
 
 
Nieuwsberichten plaatsen  
 
Hoe handig het ook kan zijn om automatisch op de hoogte te worden gehouden van 
acties van uw vrienden en anderen: het is leuker om zelf berichten te plaatsen. Dat 
doet u door uw status bij te werken, ofwel een statusbericht te plaatsen. 
 
Uw statusberichten verschijnen in uw nieuwsoverzicht en ook in dat van uw vrienden. 
U kunt uw statusbericht zowel op uw profielpagina als op de pagina met het 
nieuwsoverzicht opgeven:  
 

 Klik op  
 

 Klik op 
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Als u voor het eerst een statusbericht plaatst, wordt gevraagd met wie u 
statusberichten wilt delen: 
 

 Klik, indien nodig, op 
de gewenste optie, 
bijvoorbeeld  

 

 
Uw keuze wordt onthouden 
en u kunt dit venster sluiten: 
 

 Klik op  
 
 

 
U ziet nog een venster dat u 
kunt sluiten: 
 

 Klik op  
 

 
 Klik op 

 
 Typ een bericht 

 

 Klik op  
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U ziet dat uw bericht is 
toegevoegd aan uw 
nieuwsoverzicht: 
 
Het bericht is ook te zien in 
het nieuwsoverzicht van uw 
vrienden. 
 
 
Afmelden bij Facebook  
 
Als u klaar bent met werken op Facebook, kunt u de sociale netwerksite afsluiten. 
Daarvoor meldt u zich af. Het is verstandig dat te doen, omdat uw account anders 
open blijft staan en anderen eventueel via dezelfde computer van uw account 
gebruik kunnen maken. 
 
U meldt zich als volgt af: 
 
Rechtsboven in het venster: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  

 
Facebook is afgesloten. De volgende keer dat u gebruik wilt maken van uw 
Facebook-account, moet u zich aanmelden.  
 

 Sluit het venster van Facebook 2 
 

 Sluit de internetbrowser 2 
 
U heeft een aantal opties en functies van Facebook leren kennen. Er is nog veel 
meer mogelijk. In het boek Werken met Facebook voor senioren (ISBN 978 90 
5905 511 7) leert u meer over Facebook. 
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U heeft een aantal opties en functies van Facebook leren kennen. Er is nog veel 
meer mogelijk. Wilt u meer leren over Facebook? In het boek Werken met 
Facebook voor senioren (ISBN 978 90 5905 511 7) vindt u veel meer informatie 
over Facebook. 
 
Facebook is erg populair met meer dan een miljard actieve gebruikers wereldwijd. 
Ook steeds meer senioren vinden hun weg naar dit sociale netwerk. Contact houden 
met familie, vrienden of oude bekenden is met Facebook erg makkelijk. In dit stap 
voor stap-boek komen alle handelingen voor het aanmaken en vullen van een 
Facebook-pagina met persoonlijke informatie, foto's, video's en andere berichten 
aan bod. Ook de mogelijkheden op het gebied van communicatie met vrienden, 
zoals chatten, worden uitgebreid besproken. Zowel op uw computer als op uw tablet. 
En door precies aan te geven wie wat kan zien, blijft uw privacy ook goed 
gewaarborgd. Ontdek het plezier van Facebook! 
 

 

Werken met Facebook voor senioren 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 136 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 511 7 
Prijs: €14,95 
 
Meer informatie: www.visualsteps.nl/seniorenfacebook 
 

 
Een greep uit de onderwerpen: 

• profiel aanmaken en bewerken 
• account- en privacyinstellingen aanpassen 
• contact maken met vrienden 
• foto’s en video’s delen 
• de app Facebook op een tablet 

 
Geschikt voor: Windows 8.1, 7, Vista, Mac en tablets. 
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Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? 
 
In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 Website openen 
 In Windows 8.1 via de taakbalkknop op 

het bureaublad: 
 

 Klik op  
  

In Windows 7 en Vista: 
 

 Klik op  
  
  Klik op 
  
  Klik op  
  
  Klik in de adresbalk 
  
  Typ het webadres 
  
 

 Druk op  
  

Op een tablet: 
  Open de app voor internet, 

Internet (Android-tablet) of 
Safari (iPad) 3 

  
  Typ het webadres in de 

adresbalk 
  
 

 Tik op  
 

2 Venster sluiten 
  Klik op  
 
 
 
 

3 App openen 
Op een Android-tablet: 

 

 Tik, indien nodig, op   

of   
  
  Tik op de app 
  

Op een iPad: 
  Sleep, indien nodig, van 

rechts naar links over het 
scherm 

  
  Tik op de app 
 
 
 
 
 




