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1    Inleiding  

Sociale media komen vooral in het nieuws als er iets negatiefs gebeurt, zoals de ‘Facebookmoord’ of een 
zelfmoord naar aanleiding van digitaal pesten. De nadruk ligt dan vaak op de veiligheid. De positieve kanten 
van sociale media trekken minder aandacht. Toch zijn er legio goede kanten te ontdekken, bijvoorbeeld op het 
educatieve vlak. Kinderen zetten sociale media in voor het leerproces thuis en op school, ze gebruiken 
Instagram, Twitter of YouTube om meer te leren over hun hobby’s. Eigenlijk ligt dat ook voor de hand. In een 
tijd waarin voor kinderen het online leven een net zo wezenlijke realiteit is als het offline leven buiten internet, 
een tijd ook waarin beide werelden allang in elkaar zijn overgevloeid, is het belangrijk ook als school je 
strategie inzake social media te bepalen. 
 
Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage 
leveren aan een positief imago van je school en SKO De Streek.  
Wel is van belang te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de 
school/stichting en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met sociale media 
om te gaan.  
Essentieel is dat, net als in de conventionele communicatie, de gebruikers van sociale media de reguliere 
fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.  
 
SKO De Streek vertrouwt er op dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen 
verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij SKO De 
Streek betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.  
 
 

2 Uitgangspunten  
 

1. SKO De Streek onderkent het belang van sociale media;  

2. SKO De Streek onderkent de schaduwkanten van sociale media; 

3. Deze richtlijnen dragen bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;  

4. Deze richtlijnen zijn gemaakt met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;  

5. Dit protocol bevordert dat binnen SKO De Streek, de medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers 

op sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de scholen en de reguliere 

fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen 

in zijn waarde laten;  

6. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van SKO De Streek en 

haar scholen en van een ieder die betrokken is bij de stichting en/of scholen;  

7. Het protocol dient SKO De Streek, haar medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers tegen zichzelf 

en anderen te beschermen tegen de mogelijk negatieve gevolgen van sociale media.  

8. Het protocol is onderdeel van een geheel van protocollen zoals beschreven in het 

“Informatiebeveiligings- en privacy beleid van SKO De Streek”  
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3 Doelgroep en reikwijdte  
 

1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van SKO De Streek, dat wil 

zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden 

zijn aan de stichting. (bijv. vrijwilligers) 

2. De richtlijnen in dit protocol gaan over berichten die over school gaan of wanneer er een overlap is 

tussen school, werk en privé.  

 

4 Sociale media in de school  
 
Het gebruik van sociale media is niet meer weg te denken. Het is de manier waarop we communiceren, leren 
en delen. Toch zijn er nog veel misverstanden over het gebruik van sociale media. Misverstanden die deels 
ontstaan door verkeerd of oneigenlijk gebruik en deels door de onbekendheid van deze media binnen het 
onderwijs. Echter, als we kijken naar onze leerlingen zien we dat het gebruik van deze media in hun dagelijkse 
doen en laten de normaalste zaak van de wereld is. Op onze scholen zijn we echter wel terughouden met het 
delen van zaken op social media. 
 
Social media lijkt iets ongrijpbaars en onbeheersbaar in zich te hebben. Om de inzet van sociale media binnen 
het onderwijs goed te kunnen stroomlijnen heeft SKO De Streek een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode 
is samengevat in vijf gouden regels.  
 
 

4.1 Vijf gouden regels  
 

1. Iedereen heeft een stem!  

(…. maar kies de juiste manier; sociale media of een persoonlijk gesprek) 

 

2. Post bewust!  

(…denk na voor je iets plaatst over de eventuele consequenties; onthoud dat je zelf verantwoordelijk 

bent voor al je bijdragen en de privacy van de betrokkenen)  

 

3. Respecteer jouw publiek!  

(…kritisch zijn mag, maar beledig niemand)  

 

4. Wees een ambassadeur voor de school!  

(… maar onthoud dat ook zij regels hebben om te volgen) 

 

5. Wees eerlijk!  

(…onderzoek de mogelijkheden, maar wees ook de eerste om misverstanden te herstellen) 
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4.2 Afspraken  
 
Om volgens de bovenstaande vijf gouden regels te kunnen werken en leren met sociale media zijn de 
onderstaande afspraken gemaakt:  
 
4.2.1 Voor alle betrokkenen (medewerkers, leerlingen en in sommige gevallen ouders/verzorgers) 
 

1. Het is medewerkers en leerlingen toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media (in 

een educatieve context) wanneer hiervoor door de directie/leerkrachten toestemming is gegeven.  

2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of 

persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.  

3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert via sociale 

media.  

4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor 

onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.  

5. Het is voor betrokkenen toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde 

situaties te publiceren/online te zetten, wanneer hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing is 

gegeven door de wettelijke vertegenwoordiger. Bij inschrijving van nieuwe leerlingen wordt hiervoor 

aan de ouders/verzorgers om toestemming gevraagd. Jaarlijks wordt de ouders/verzorgers de 

gelegenheid gegeven om deze toestemming te wijzigen. Een voorbeeldbrief is te vinden in de 

SharePoint omgeving  bij de stichting of op aanvraag bij de stafmedewerker ICT. Indien de school 

gebruik maakt van Social Media (bijv. een facebookpagina) moet dit ook expliciet genoemd worden in 

de toestemmingsbrief. 

6. Voor het publiceren/online zetten van foto-, film- en geluidsopnamen wordt gebruik gemaakt van de 

door de school afgesproken kanalen (Schoolwebsite, Nieuwsbrief. Ouderportaal, enz.)  

7. Het is medewerkers niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media.  

8. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden 

(bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) 

dan neemt de directie passende maatregelen. Zie ook: Sancties en gevolgen voor medewerkers en 

leerlingen. 

9. Verwerkers van persoonsgegevens sluiten met de stichting een “verwerkersovereenkomst” af. Hierin 

zijn de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens geborgd. .  

 

Door de aard van Facebook en de moeite die het kost om hier de privacy te waarborgen zien we het gebruik 
van Facebook als ongewenst voor communicatie met ouders. Uit wervend oogpunt zijn er echter situaties 
denkbaar dat met de nodige inspanning een “veilig gebruik” mogelijk is.  
 
Mocht je als school toch gebruik willen maken van Facebook (een verbod komt er niet) realiseer je dan dat het 
verdienmodel van Facebook jouw data is.   
 
meer info1 :  
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/privacy-instellingen-facebook-aanpassen/  
http://www.mijnonlineidentiteit.nl/privacy-instellingen-facebook-aanpassen/  
https://www.kennisnet.nl/artikel/zo-bereik-je-ouders-via-facebook/  
 
 

                                                
1 Deze URL’s verouderen snel, check of ze nog recent genoeg zijn. 

http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/privacy-instellingen-facebook-aanpassen/
http://www.mijnonlineidentiteit.nl/privacy-instellingen-facebook-aanpassen/
https://www.kennisnet.nl/artikel/zo-bereik-je-ouders-via-facebook/
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4.2.2 Voor medewerkers 
 

1. Het is de medewerker toegestaan om school gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen 

vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, 

ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de stichting 

en scholen niet schaden.  

2. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met 

zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.  

3. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met 

zijn/haar leidinggevende. 

 

5 Sancties en gevolgen voor medewerkers, leerlingen en 
ouders/verzorgers 
 

1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. 

2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe 

rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, 

ontslag en ontslag op staande voet.  

3. Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk 

schuldig aan verwijtbaar gedrag. 

4. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of 

ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en 

verwijdering van school.  

5. Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een 

strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door SKO De Streek aangifte bij de politie worden 

gedaan. 

 

6 Mogelijke actiepunten bij inzet van Social Media 
 
Richtlijnen alleen zijn niet voldoende om je als school goed voor te bereiden op de inzet van Social 
Media in het onderwijs en de organisatie. In de onderstaande lijst staan een aantal aandachtspunten 
benoemd: 
 
 
Stappen bij het gerbuik van Social Media in de school 
 

1. Formuleer je doelstellingen en verwachtingen m.b.t. Social Media 

2. Stel je prioriteiten – beslis welk doel je het eerst wilt bereiken 

3. Kies welke vormen van Social Media je hiervoor gaat inzetten 

4. Kies je mensen – beslis wie erbij betrokken moet worden. Gebruik aanwezige kennis. 

5. Bepaal vaste evaluatie momenten 

6. Zorg ervoor dat on het curriculum ook aandacht is voor Mediawijsheid, zowel voor leerlingen 

als voor de leerkrachten! 

Aandachtspunten bij ‘Afspraken’: 
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▪ Bespreek binnen de school of/hoe er gebruik gemaakt wordt van Social Media. 

 

o Welke Social Media mogen worden ingezet? 

o Hoe kunnen deze Social Media worden ingezet? 

Onderstaande link verwijst (als voorbeeld) naar het boek ‘Inspiratieboek Sociale media 

op de basisschool’ uitgegeven door Mijn Kind Online. 

http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/boek%20%27Sociale%20media%2

0op%20de%20basisschool%27%20van%20Mijn%20Kind%20Online_0.pdf 

o Het boek 2.0 http://www.boektweepuntnul.nl/ is ook een aanrader. Inmiddels al 

versie 3! 

 

▪ Bespreek binnen de school welke digitale kanalen gebruikt worden om met leerlingen, 

ouders/verzorgers en andere betrokkenen te communiceren. Is dit enkel de 

schoolwebsite/ouderportaal of zijn er ook andere platforms die gebruikt worden? Als er 

meerdere platforms worden gebruikt: 

o Welke boodschap hoort op welk kanaal? 

o Welke doelgroep hoort bij welk kanaal? 

o Wie is er verantwoordelijk voor het plaatsen van content op welk kanaal? 

o Wie is verantwoordelijk voor het technisch beheer van welk kanaal? 

o Wie let bij alles op de privacy van de gegevens= 

 

▪ Privacy: Let goed op of je als school, bij inzet van Social Media, blijft voldoen aan de eisen die 

de ’Algemene Verordening Persoonsgegevens”. 

Het risico om (onbedoeld) toch persoonsgegevens te verstrekken is niet ondenkbaar. Aanbieders van 
Social Media zien jouw data als betaalmiddel!  

 

▪ Op welke manier communiceer je naar de ouders/verzorgers hoe de school omgaat met Social 

Media en privacy. 

 

o Wat communiceer je via de schoolgids, nieuwsbrief of website? 

o Op welke manier laat je ouders/verzorgers aangeven welke informatie er wel of niet 

gepubliceerd mag worden via de door de school afgesproken kanalen (zie punt 5 van 

4.2.1). 

 
 

------------------------------------------------------- 

http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/boek%20%27Sociale%20media%20op%20de%20basisschool%27%20van%20Mijn%20Kind%20Online_0.pdf
http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/boek%20%27Sociale%20media%20op%20de%20basisschool%27%20van%20Mijn%20Kind%20Online_0.pdf
http://www.boektweepuntnul.nl/

