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Cursus Onderwijs en ICT 

Jaargang 1, deel 3 (versie 1.0 po/vo/bve NL 8-10-2009) 

“sociale netwerken (social networking)” 

door Serge de Beer 

 

 

Inleiding 

In de jaren negentig was mijn oom Pim directeur van een groot Belgisch transportbedrijf. 

Bij het zoveel jarig bestaan van de onderneming, leek het hem leuk om de zingende 

trucker Henk Wijngaard 1 in te huren. In die tijd was ik net begonnen aan mijn eerste 

baan in de audiovisuele wereld, dus het leek oom Pim dat ik dat wel zou kunnen regelen. 

Ik weet nog, dat het mij toen heel veel tijd heeft gekost om via mijn netwerk het 

telefoonnummer van het impresariaat te vinden, waar Henk Wijngaard geboekt kon 

worden. Of het optreden ooit is doorgegaan zal ik overigens bij gelegenheid eens aan mijn 

oom vragen… 

 

Wanneer ik nu zou worden gebeld met een zelfde soort vraag, vermoed ik dat het mij nog 

geen twee minuten zou kosten om direct in contact te komen met de manager van welke 

artiest dan ook (oké, geef me voor Madonna tien minuten). Het verschil zit hem in de 

beschikbaarheid van sociale netwerksites. Op deze sites koppel je je contacten aan jouw 

profiel. Deze contacten hebben op hun beurt weer een profiel met hun contacten. 

Dat zou er zo uit kunnen zien: 

 

 

 

                                                 
1 www.henkwijngaard.com  
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De manager van Henk is dus geen contact van mij, maar van mijn contact B, die 

bijvoorbeeld bij een radiostation werkt. In een normaal fysiek netwerk ken ik alleen de 

contacten die ik tegenkom op feestjes of op het werk en van wie ik hun nummer in mijn 

mobiel heb staan. Bij een sociale netwerksite worden dus ook de contacten van mijn 

contacten zichtbaar. 

 

In deze cursus wil ik je kennis laten maken met twee van deze sociale netwerksites. Ik wil 

starten met de bekendste op de Nederlandse markt; Hyves. Daarnaast wil ik je graag 

laten zien hoe je, ook zakelijk gezien, een interessant netwerk kunt opbouwen via het 

meer professioneel gerichte LinkedIn.  

Het ´direct message´ programma van Microsoft MSN, laat ik in dit deel buiten 

beschouwing. Het is weliswaar ´social networking´, maar wordt meer gebruikt als een 

mogelijkheid om met elkaar te chatten2. Dit onderwerp zal ik in een later deel behandelen. 

 

Aan het eind van deze cursus kun je je verplaatsen in de wereld, waar jouw leerlingen 

ongetwijfeld veel tijd doorbrengen en waarvan ze overstuur kunnen zijn als een vriend of 

vriendin ze uit hun digitale netwerk heeft verwijderd. Ook kun je zelf een profiel aanmaken 

op de genoemde sites.  

 

Tijdens het werken aan de cursus kun je vast nadenken over de onderwijskundige 

toepassing van de sites. Soms zullen deze direct in de les toepasbaar zijn, maar ook 

indirect, bijvoorbeeld door contacten te leggen met collega´s of interessante 

gastdocenten. 

 

Goed, laten we de wereld eens aan elkaar gaan knopen! 

                                                 
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Chatten_(communicatie)  
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Hyves 

Ongetwijfeld de bekendste sociale netwerksite van Nederland is Hyves. Het aantal 

accounts ligt in de buurt van de negen miljoen, wat overigens niet wil zeggen dat, dat 

allemaal individuele leden zijn. 

 

Ik zal je eerst uitleggen hoe je een account kunt aanmaken op Hyves. Heb je al een 

Hyves-account, dan kun je dit gedeelte overslaan. 

 

 Ga naar: www.hyves.nl 

 

  

 

Klik op vervolgens op de knop ´Gratis aanmelden´ 
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Je komt nu op een pagina met een formulier, waar je je gegevens moet invullen. 

 

Vul je gegevens in en verzend het formulier 

 

 

Je komt nu op een pagina, waar je de mogelijkheid krijgt vrienden te zoeken die je 

al in een ander systeem hebt staan. Deze mogelijkheid laat ik even voor wat het is.  

Klik op ´Overslaan´ 

 

 

 

In het scherm dat je nu ziet, kun je iemand anders per e-mail uitnodigen om 

´vriend´ te worden. Mocht je daar al behoefte toe voelen, dan kun je dat doen, klik 

anders op ´Overslaan´. 
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Op de pagina waar je nu bent gekomen, kun je een eigen foto aan je profiel 

toevoegen. Dit kun je overslaan, alleen ga je dan met de standaardfoto wel door 

het leven als een ooit bekende goochelaar, met rode neus. 

 

Als je een foto hebt, klik dan op ´Bladeren´ 

 

 

 

Je krijgt een venster te zien, waarin je kunt bladeren door je harde-schijf of andere 

gegevendragers. Selecteer de juiste foto en klik op ´Openen´ 

 

Je bent nu weer terug op het scherm van Hyves. Klik op ´Uploaden´ om de foto te 

verzenden. Heb je geen foto geupload, kies dan voor ´Overslaan´ 

 

 

 



 Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1 – deel 3  

© 2009 - Serge de Beer 6 van 21 info@learningtour.nl 

Je profiel is nu klaar! 

 

 

 

Vrienden zoeken 

Nu begint eigenlijk pas het echte interessante onderdeel. Nu je een profiel hebt, 

kun je namelijk vrienden gaan zoeken. Rechtsboven kun je een naam intypen. 

 

 

 

Type de naam van een bekende en druk vervolgens op de knop met het 

vergrootglas   

 

 

 Als voorbeeld heb ik nu gezocht op ´Wouter Bos´, dat geeft het volgende resultaat: 

 

  

 

 Klik nu achter de naam van de gevonden persoon op ´Voeg toe als vriend´ 
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 Je ziet de pagina van Wouter Bos met daar overheen het scherm om uit te nodigen. 

 

  

 

Eventueel kun je een persoonlijke boodschap typen. Druk vervolgens op 

´Verstuur´. Daarna krijg je een bevestiging. 

 

 

 

Klik op de knop ´Ok´, je blijft nu op de pagina van Wouter. Wil je terug naar je 

eigen pagina, klik dan rechtsboven op je eigen naam. 

 

Wouter Bos krijgt nu in zijn mailbox een mail, met jouw verzoek. Dit kan hij 

afwijzen of bevestigen. Als iemand jou wil toevoegen als vriend, dan krijg jij zo´n 

zelfde mail. 

 

Je bent nu een volwaardig lid van Hyves! 

 

Privacy 

Misschien heb je gezien dat ik op de foto, die ik gebruik als voorbeeld, met een biertje in 

mijn hand zit. Niet direct een foto die ik zou kiezen voor mijn echte profiel! Bedenk je 

goed dat deze foto straks voor heel veel mensen zichtbaar zal zijn. Dus ook leerlingen en 

potentiële werkgevers. Je kunt je Hyves-profiel afschermen voor niet vrienden. Dat is aan 

te raden. Wanneer je online (op internet dus) niet meer vertelt dan je in het dagelijkse 

leven aan vreemden zou doen, ben je wat privacy betreft op de goede weg. 
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LinkedIn 

Waar Hyves toch vooral heel veel door jongeren wordt gebruikt, is in professionele kringen 

LinkedIn (spreekt uit: linkt-in) de meest populaire netwerksite. De hele sfeer op de site is 

veel zakelijker en er zitten minder toeters-en-bellen aan.  

Kijkend naar het onderwijs, zie ik eigenlijk twee belangrijke toepassingen. Ten eerste de 

mogelijkheid om in contact te komen met andere onderwijsmensen. Op LinkedIn zijn veel 

speciale groepen van gelijkgestemden te vinden. Dit is dus niet direct een toepassing voor 

in de klas, maar meer voor je eigen ontwikkeling. Als tweede zie ik de mogelijkheid voor 

leerlingen (studenten of deelnemers) van de hogere niveaus MBO-opleidingen. Zij kunnen 

via LinkedIn contacten leggen met potentiële stagebedrijven. Ik laat je zien hoe je een 

profiel kunt maken op LinkedIn, je collega´s kunt vinden en hoe je jezelf lid kunt maken 

van een groep. 

 

 Ga naar: www.linkedin.com 

 

  

 

LinkedIn maakt het je makkelijk, want het formulier om in te schrijven staat gelijk 

op de eerste pagina. 
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Vul je gegevens in en klik vervolgens op de knop ´Join Now´ 

 

 

 

Vervolgens moet je meer informatie over jezelf geven. Ben je daarmee klaar, klik 

dan op ´Continue´ 

 

 

 

Je krijgt nu de melding dat er een bevestiging naar jouw mailadres is gestuurd. Je 

profiel wordt pas officieel geactiveerd, wanneer je deze mail hebt bevestigd. 

 

Ga dus naar je mailprogramma, open het bericht van LinkedIn en klik op  

´Click here´ gelijk aan het begin van de mail. 

 

Er wordt een browserscherm geopend, met een nieuwe mededeling: 
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Klik in dit scherm op de knop ´Confirm´ 

 

En LinkedIn is streng, want opnieuw moet je een bevestiging geven van het adres, 

deze keer met het wachtwoord, dat je hebt gekozen bij het eerste formulier. 

 

 

 

Net als bij Hyves komt er nu een scherm, waarmee je contacten kunt zoeken 

binnen bestaande adresboeken. 
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Ook in dit geval slaan we deze stap over door op ´Skip this step´ te klikken. 

 

 

 

Eveneens niet onbekend van Hyves is de mogelijkheid om direct mailadressen van 

bekenden in te vullen (de netwerksites kijken goed naar elkaar…). 

 

Hier kun je zelf kiezen wat je wilt. Of adressen invullen – gescheiden door een 

komma – of deze stap overslaan door op ´Skip this step´ te klikken. 
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Je profiel is nu aangemaakt. Vanaf nu kun je beginnen met het toevoegen van contacten.  

 

 Contacten toevoegen in LinkedIn 

 Rechtsboven in het scherm zie je de mogelijkheid om te zoeken. 

  

 

Aangezien ik een gefingeerde naam heb gebruikt om dit account aan te maken, kan 

ik nu naar mezelf zoeken. 

 

Type een naam in en klik op de knop ´Search´ 

 

 

 

 

Zoals je ziet, ben ik de enige ´Serge de Beer´op LinkedIn (althans bij het schrijven 

van dit deel van de cursus). Klik op de gevonden naam. 

 

 

Je komt nu op mijn profiel uit of het profiel van degene, waar je op hebt gezocht. 
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Rechts in het scherm zie je de mogelijkheid om deze gevonden persoon toe te 

voegen. 

 

 

 

Klik op ´Add Serge to your network´ 

 

 

 

In dit scherm kun je aangeven, waar je dit contact van kent. In sommige gevallen 

moet je het mailadres van iemand kennen om toe te kunnen voegen. Voel je vrij 

om mij toe te kunnen voegen. Bijvoorbeeld bij ´Other´ 

 

 

Klik vervolgens op ´Send Invitation´ 
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Je krijgt een melding dat je uitnodiging is verzonden. 

 

 

 

Degene, die je hebt uitgenodigd, krijgt nu een e-mail met de vraag of het oké is dat de 

uitnodigende persoon aan zijn of haar netwerk wordt toegevoegd. Zegt de uitgenodigde 

hierop ´ja´, dan is de verbinding ontstaan. 

 

Groepen in LinkedIn 

Een heel handige toepassing van LinkedIn is de optie ´Groups´. Dit zijn groepen van 

mensen die zich verzamelen rond een bepaald onderwerp, verleden of werkkring. 

 

 Klik in het rechtermenu op ´Groups´ 

 

 

 

Je komt nu in een scherm, waar je je groepen kunt beheren. 



 Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1 – deel 3  

© 2009 - Serge de Beer 15 van 21 info@learningtour.nl 

 

 

Vanuit dit scherm kun je zoeken naar een groep of zelf een groep aanmaken. 

Ik beperk me in dit deel tot het zoeken naar groepen. 

 

Klik op ´Find a Group´ 

 

 

Type aan de rechterkant een zoekterm in, zoals ik hierboven heb gedaan. Druk 

vervolgens op ´Search´ 
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Klik achter de gevonden groep op ´Join this group´ 

 

 

 

Er zijn allemaal mogelijkheden hoe je geïnformeerd wilt worden over de betreffende 

groep. Heel eerlijk gezegd, vind ik de standaardinstelling prima en pas hier nooit 

iets aan. 

 

Klik op ´Join Group´ 
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De meeste groepen op LinkedIn staan niet standaard open. De beheerder van de 

groep moet jou eerst toelaten binnen de groep. Om dit te kunnen doen krijgt de 

beheerder een mail met jouw verzoek. 

 

Zelf een groep maken 

 Het is niet ingewikkeld om zelf een groep te maken in LinkedIn. 

 

 

 

Klik op de knop ´Create a Group´ 

 

  

 

Het is natuurlijk mooi om een eigen logo te hebben voor een groep. Met een 

eenvoudig tekenprogramma kun je heel ver komen. Het logo mag echter niet 

groter zijn dan 100 Kb. Het is overigens niet verplicht om een eigen logo te 

gebruiken. 

 

Vul de rest van het formulier in en klik op ´Create Group´ 
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Je kunt nu mensen uitnodigen om lid te worden van jouw groep. 

 

Door op het knopje ´In´ te klikken, open je de lijst met jouw connecties. 

 

 

Wil je nog niemand uitnodigen, klik dan op ´Skip this step´ 

 

 

 

In het scherm dat je nu ziet, kun je een discussie starten binnen de groep. 

 Dat is echter geen noodzaak om de groep te starten. Deze is nu al klaar.
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Extra materiaal 

 

Korte video over sociale netwerksites  

In het onderstaande filmpje wordt in korte tijd uitgelegd wat social networking is  

(in het Engels). http://www.commoncraft.com/video-social-networking  

 

Facebook 

Een andere heel bekende sociale netwerksite is Facebook. Sommige mensen beweren dat 

deze site ook in Nederland de grootste gaat worden en Hyves wel eens naar een tweede 

plek zou kunnen verdringen. We zullen zien… 

www.facebook.com 

 

 

 

 

Mocht je je verder willen verdiepen in de educatieve toepassing van Facebook, dan is de 

onderstaande website interessant. Er worden 25 Facebook-toepassingen op besproken, die 

gebruikt kunnen worden in het onderwijs (Engels) 

 

http://www.collegedegree.com/library/college-life/15-facebook-apps-perfect-for-online-

education 
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Opdracht bij deel 3 

 

Opdracht 

Maak voor een eigen klas (of andere leergroep) een eigen ´Hyves-pagina´ aan. 

Laat de leerlingen lid worden van deze pagina. 

 

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht insturen per e-mail 

naar: serge@learningtour.nl met als onderwerp “opdracht O en I, deel 3”  

Je krijgt dan een beoordeling van de opdracht. 

 

 

In het volgende deel 

Deel 4 van deze cursus zal gaan over online werken en samenwerken. 

 

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op 

www.learningtour.nl/cursus 

 

 

Coachings- en certificeringstraject (nieuw!) 

Als je bij deze cursus (en het gebruik van ICT in het algemeen) behoefte hebt aan 

persoonlijke coaching bedragen de kosten 29,50 Euro per maand (excl. btw). Je kunt dan 

direct vragen stellen aan mij en ik help je door de cursus heen. Bovendien beoordeel ik je 

opdrachten bij de verschillende delen en geef adviezen voor toepassing in de les. De duur 

van dit traject is één jaar. Aan het eind van het cursusjaar ontvang je een certificaat. De 

facturering vindt vooraf plaats, vóór die tijd kun je al gewoon starten. Er is geen vast 

startmoment; je kunt dus beginnen wanneer je wilt. 

Overigens heeft elke medewerker in het onderwijs een persoonlijk scholingsbudget.  

Vraag er maar eens naar bij jou op school! 

 

Je kunt je via deze link direct aanmelden voor de coaching bij deze cursus of via 

www.learningtour.nl/coaching.htm  
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Paragin | Remindo, www.remindo.nl  

Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving 

RemindoContent 

 

Medsto, www.medsto.nl     

professionele voice-over, ook voor educatieve producties   

 

 

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?  

Neem dan contact op via serge@learningtour.nl 
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