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 drie streepjes in menubalk boven in het scherm en 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
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.
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.
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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 iets op je tijdlijn 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.
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.
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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

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.
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