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Zo werkt Facebook 
 
Facebook is een sociaal netwerk waar u informatie over uzelf kwijt kunt, zoals 
berichten over hobby’s, interesses en vakantiefoto’s. Door vrienden uit te 
nodigen en vriendschapsverzoeken te accepteren bouwt u een steeds groter 
sociaal netwerk op. U kunt Facebook op de computer, tablet en smartphone 
gebruiken. Maar wat moet u precies weten over Facebook? In deze checklist 
bespreek ik de belangrijkste Facebook-weetjes.  

Facebook account 

�  Account aanmaken  

�  Profiel inrichten: tijdlijn, profielfoto en omslagfoto  

Privacy op Facebook  

�  Wie mag uw berichten zien?  

�  Wat verschijnt er op uw tijdlijn?  

�  Gegevens niet gebruiken voor advertenties  

Vrienden op Facebook  

�  Vrienden opzoeken en toevoegen  

�  Vriendschapsverzoeken accepteren of weigeren  

�  Vrienden verwijderen  

Berichten op Facebook  

�  Wat voor berichten zijn er?  

�  Iemand taggen in een bericht  

�  Een bericht bewerken of verwijderen  

�  Berichten leuk vinden, reageren, delen of verbergen  

Foto’s en video ́s op Facebook  

�  Foto’s en video ́s uploaden  

�  Iemand taggen in een foto  

�  Fotoalbum maken en bewerken  

Account verwijderen  

Begrippenlijst 
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Facebook account  
Account aanmaken  

Om gebruik te maken van Facebook moet u zich (gratis) registreren en een 
account aanmaken. In een paar stappen hebt u een account aangemaakt:  

• Ga naar www.facebook.com 
• Aan de rechterkant staat onder Registreren een formulier. Vul hier uw 

voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum en geslacht in. 
Bedenk ook een wachtwoord. Dat wachtwoord hebt u nodig om toegang te 
krijgen tot uw profielpagina.  

• Klik op de groene knop Registreren.  

U hebt nu de eerste stap van het maken van een account doorlopen. Facebook 
controleert of het ook echt met de juiste persoon te maken heeft. U krijgt een e-
mail waarmee u het aanmaken van uw account definitief maakt.  

Profiel inrichten  
Als u inlogt op Facebook, kunt u uw eigen profielpagina bekijken door 
rechtsboven op uw naam te klikken. Op deze pagina staat alle informatie die op 
u betrekking heeft, zoals uw naam en leeftijd. Daarnaast ziet u op uw 
profielpagina ook de berichten die u deelt, de mensen waarmee u bevriend bent 
en uw profiel- en omslagfoto.  

Tijdlijn 
De tijdlijn is een chronologische verzameling van alle berichten die met u te 
maken hebben. Het vertelt dus eigenlijk uw Facebook verhaal. Alle berichten, 
foto’s of video’s die u plaatst of waar u in getagd (genoemd) bent, vindt u op uw 
tijdlijn. De berichten van vrienden, bedrijven en fan-pagina’s die u volgt ziet u op 
het Nieuwsoverzicht, ook wel de Startpagina genoemd. Onder het kopje Privacy 
in deze checklist staat hoe u uw tijdlijn afschermt voor anderen en hoe u instelt 
wat wel en niet op uw tijdlijn komt te staan.  

Profielfoto 
Een profielfoto is een afbeelding die gebruikers van Facebook zien zodra ze u 
tegenkomen op Facebook. Hierdoor bent u voor vrienden, familie en kennissen 
gemakkelijk herkenbaar. Een profielfoto is altijd openbaar, dus zichtbaar voor 
iedereen die Facebook bezoekt. U kunt de foto zo vaak wijzigen als u wilt. Een 
profielfoto toevoegen of wijzigen doet u op uw tijdlijn.  

Hebt u nog geen profielfoto, voeg deze dan als volgt toe:  

• Klik op uw tijdlijn links in het kader waar uw profielfoto moet komen te 
staan op Foto toevoegen.  

• Klik op Een foto uploaden. 
• De Verkenner opent. Selecteer het gewenste bestand op uw computer (de 

foto moet een gif-, jpg- of png-afbeelding zijn van maximaal 4 MB). 
• Klik op Openen.  
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Wilt u een profielfoto aanpassen, dan doet u dit als volgt:  

• Ga met uw muisaanwijzer over de profielfoto en klik op Profielfoto 
bijwerken.  

• Klik op Foto uploaden om een nieuwe foto uit te kiezen. Of kies uit één 
van de foto’s die u al op Facebook hebt staan.  

Omslagfoto 
De omslagfoto is een foto die boven aan uw profielpagina (tijdlijn) wordt 
getoond. Net als uw profielfoto kunt u een omslagfoto toevoegen en deze zo 
vaak wijzigen als u wilt. De omslagfoto is openbaar en is dus voor iedereen 
zichtbaar die op uw tijdlijn komt. Hebt u nog geen omslagfoto, dan voegt u deze 
als volgt toe:  

• Zorg dat uw tijdlijn in beeld is door te klikken op uw naam in de blauwe 
balk bovenaan.  

• Klik rechtsboven op Een omslag toevoegen.  
• Klik op OK.  
• Klik onder Een omslag toevoegen op Foto uploaden.  
• Kies een foto uit en klik op Openen.  
• De foto moet ten minste 400 pixels breed zijn en 150 pixels hoog. Als de 

gekozen foto te klein is krijgt u daar een melding van. Klik in dat geval op 
OK en klik nogmaals op Een omslag toevoegen om een foto te kiezen.  

• Sleep de foto in de gewenste positie. Dit doet u door ergens op de foto te 
klikken en de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl u de foto 
versleept.  

• Klik op Wijzigingen opslaan.  

Privacy op Facebook  

De afgelopen jaren raakte Facebook enkele keren in opspraak omdat het de 
privacy van gebruikers niet voldoende zou beschermen. We bespreken een 
aantal instellingen waarmee u uw privacy zo veel mogelijk waarborgt.  

Wie mag uw berichten zien?  
Waar uw profielfoto en omslagfoto openbaar zijn voor iedereen, kunt u wel zelf 
bepalen wie uw berichten kan zien. U kunt dit instellen voor al uw Facebook 
berichten, maar u kunt ook instellen wie een specifiek bericht wel of niet mag 
zien.  

U past uw berichtinstellingen als volgt aan:  

• Klik in de blauwe balk bovenin op het slotje met drie streepjes .  
• Een uitklapmenu verschijnt. Klik op Wie kan mijn inhoud zien?.  
• Het menu klapt nu verder uit. Onder Wie kan mijn toekomstige berichten 

bekijken? kunt u het best Vrienden selecteren. Dit zijn alle mensen 
waarmee u op Facebook bevriend bent.  

• Hebt u iemand als vriend toegevoegd, maar hebt u er toch geen goed 
gevoel bij dat diegene uw toekomstige berichten kan bekijken? Selecteer 
onder Wie kan mijn toekomstige berichten bekijken dan de optie 
Aangepast.  

• Onder Dit niet delen met ziet u staan Deze personen of lijsten. Typ 
daarachter de naam van deze persoon. Tijdens het typen worden de 
personen al zichtbaar. Selecteer de juiste persoon.  
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• Klik op Wijzigingen opslaan.  

Wat komt er op uw tijdlijn?  
U kunt bepalen wat er op uw tijdlijn wordt getoond en wat niet. Via de 
instellingen kunt u dit instellen.  

Pas de instellingen voor uw tijdlijn als volgt aan:  

• Klik op het slotje met drie streepjes in de blauwe balk.  
• Een uitklapmenu verschijnt. Klik op Bekijk meer instellingen.  
• Klik in het linker menu op Tijdlijn en taggen.  

Welke opties u nu hebt en hoe u de instellingen aanpast, leest u op onze 
website.  

Gegevens niet gebruiken in advertenties  
Wilt u voorkomen dat Facebook uw foto’s en informatie gebruikt voor 
reclamedoeleinden, dan moet u drie instellingen wijzigen:  

• Klik in de blauwe balk bovenin op het slotje met drie streepjes.  
• Klik op Bekijk meer instellingen.  
• Klik aan de linkerkant op Advertenties.  
• Klik bij Externe sites op Bewerken.  
• Selecteer Niemand achter Als dit in de toekomst wordt toegestaan, mijn 

gegevens weergeven voor en klik op Wijzigingen opslaan.  
• Klik bij Advertenties en vrienden op Bewerken.  
• Selecteer Niemand achter Mijn sociale acties koppelen aan advertenties 

voor en klik op Wijzigingen opslaan.  
• Klik bij Advertenties gebaseerd op je gebruik van websites of apps buiten 

Facebook op de link European Digital Advertising Alliance.  
• Selecteer in de lijst Netherlands.  
• Klik op Jouw instellingen.  
• Alle bedrijven worden geladen, klik op de rode knop met de tekst Alle 

bedrijven uitzetten.  
• Sluit de pagina nadat alle bedrijven zijn verwerkt.  

Vrienden op Facebook  

Vrienden opzoeken en toevoegen  
Facebook is het sociale medium om met (oude) vrienden, familie en bekenden 
berichten te delen. Om vrienden te zoeken en uit te nodigen doet u het 
volgende:  

• Klik in de zoek balk met de tekst Zoek naar mensen, plaatsen en dingen.  
• Typ de naam van de persoon die u wilt zoeken.  
• Een resultatenlijst verschijnt. Klik op de naam van de persoon om 

zijn/haar profiel te bekijken.  
• Klik rechts in beeld op de knop Vriend toevoegen om de persoon uit te 

nodigen Facebook vrienden met u te worden.  

De knop verandert in de melding Vriendschapsverzoek verstuurd. De persoon 
krijgt een melding dat u vrienden met hem/haar wilt worden. Als hij/zij uw 
verzoek accepteert, krijgt u daar een melding van.  
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Vriendschapsverzoeken accepteren of weigeren  
Mensen kunnen u ook een vriendschapsverzoek sturen. Wordt u 
uitgenodigd door iemand, dan ziet u dat op Facebook aan het pictogram. 
Het cijfer in het rode blokje geeft aan om hoeveel vriendschapsverzoeken 
het gaat. U kunt het vriendschapsverzoek bevestigen of afwijzen.  
U doet dit als volgt:  

• Klik op het pictogram met de poppetjes en het getal.  
• Een lijst met openstaande verzoeken opent. U kunt het verzoek 

accepteren als u ook vrienden wilt worden (klik op Bevestigen) of 
weigeren als u dat niet wilt (klik op Verzoek verwijderen).  

Als u iemand hebt geaccepteerd, dan wordt hij/zij direct toegevoegd aan uw 
vriendenlijst. Wilt u iemand niet toevoegen als vriend, dan wijst u het verzoek af. 
De persoon in kwestie krijgt hier geen bericht van.  

Vrienden verwijderen  
Het kan natuurlijk voorkomen dat u iemand niet meer ziet of dat u iemand hebt 
toegevoegd op Facebook die u eigenlijk niet kent. Deze mensen kunt u als vriend 
verwijderen. Wanneer u iemand ontvriendt krijgt de persoon in kwestie hier geen 
melding van. Hij/zij verdwijnt wel uit uw lijst met vrienden en u verdwijnt ook uit 
zijn/haar vriendenlijst. U ontvriendt iemand als volgt:  

• Typ zijn/haar naam in het vak ‘Zoek naar mensen, plaatsen en dingen’.  
• Klik op de naam van de persoon in de resultatenlijst om zijn/haar profiel 

te openen.  
• Klik op de knop Vrienden.  
• Klik in het menu dat verschijnt op Verwijderen als vriend.  
• Bevestig dit eventueel.  

Berichten op Facebook  

Wat voor berichten zijn er?  
Er zijn verschillende mogelijkheden om te communiceren met mensen op 
Facebook. Zo kunt u anderen laten weten wat u aan het doen bent, kunt u een 
bericht plaatsen op iemands tijdlijn en kunt u privégesprekken met mensen 
voeren.  

Statusupdate 
Een bericht op Facebook wordt ook wel een statusupdate genoemd. Een bericht 
kan bestaan uit een stukje tekst, een foto, een video of een link naar een 
website. U kunt een statusupdate op twee manieren plaatsen; via uw eigen 
tijdlijn of via het Nieuwsoverzicht/de Startpagina. Waar u het bericht plaatst 
maakt niet uit, het resultaat is hetzelfde. U plaatst een statusupdate als volgt:  

• Klik in het vak met de tekst Wat ben je aan het doen?.  
• Typ uw bericht.  
• Onder het vak ziet u een aantal opties:  
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o Met het pictogram van de camera kunt u een foto toevoegen. 
Hierover leest u meer onder het kopje Foto’s uploaden.  

o De knop met het grijze poppetje en het plusteken klikt u aan als u 
een of meerdere Facebook vrienden wilt benoemen in uw tekst. De 
naam van die vriend wordt dan als link naar zijn/haar profiel achter 
de tekst gezet. Dit noemen we taggen. Hierover leest u meer onder 
het kopje Iemand taggen.  

o Met een klik op de smiley kunt u een plaatje uitkiezen dat weergeeft 
hoe u zich voelt of wat u aan het doen bent. Dit wordt dan boven 
uw bericht geplaatst.  

o Met de locatiepin kunt u invullen waar u bent, of een van de locaties 
kiezen die Facebook voorstelt.  

o Met de klok kunt u aangeven wanneer uw bericht geplaatst wordt. U 
kunt dit tot op de minuut nauwkeurig plannen. Deze optie is alleen 
te aanwezig als u via uw tijdlijn een bericht plaatst.  

o Links naast de knop Plaatsen bepaalt u wie het bericht mag zien. 
Vrienden is de meest gebruikte optie.  

• Klik op Plaatsen om het bericht te plaatsen. 

Het bericht wordt zowel op uw tijdlijn als op het Nieuwsoverzicht/de Startpagina 
getoond.  

Bericht op tijdlijn van iemand anders. 
U kunt ook een bericht op iemands tijdlijn plaatsen. De persoon in kwestie krijgt 
hier bericht van. Het plaatsen van een bericht gaat hetzelfde als het plaatsen van 
een statusupdate op uw eigen pagina. U kunt echter niet bepalen wie het bericht 
mag zien. Dat stelt de persoon in kwestie zelf in bij zijn/haar privacy-
instellingen.  

Privé ́ bericht/chatten 
Wilt u iets persoonlijks met iemand delen? Stuur dan een privé ́ bericht naar die 
persoon. Is iemand online op Facebook dan kunt u direct met elkaar chatten. U 
stuurt als volgt een privé ́ bericht:  

• Ga naar de pagina van de vriend die u een privé ́ bericht wilt sturen.  
• Op de profielpagina staan twee manieren om een bericht achter te laten 

voor iemand. Beide worden aangegeven met Bericht, dus het is even 
opletten nu.  

• Voor een privé ́ bericht kiest u de optie die rechts van de profielfoto staat, 
in het vlak met de omslagfoto. Klik hier op Bericht.  

• Er verschijnt een venster rechtsonder in beeld. Dit is het chatvenster. 
Hierin kunt u uw privé ́ bericht typen en het bericht versturen met een druk 
op de Entertoets op uw toetsenbord. Is iemand online, dan kunt u direct in 
gesprek gaan (chatten), maar het bericht kan ook later worden 
beantwoord.  

Iemand taggen in een bericht  
Het opnemen van een verwijzing naar iemand anders in een bericht of foto wordt 
ook wel taggen genoemd. Wanneer u iemand tagt verschijnt het bericht of de 
foto niet alleen op uw eigen tijdlijn, maar ook op de tijdlijn van de ander. U kunt 
iemand op twee manieren taggen in uw bericht:  

• Manier 1: Typ uw mededeling en neem daarin de naam op van een 
Facebook vriend. Zodra u die naam begint te typen, verschijnt de 



www.digibar.nl	   	   Zo werk Facebook - blad 7 

Facebook vriend in beeld en die klikt u aan. Nu staat zijn of haar naam in 
uw bericht. Die naam wordt een linkje naar het profiel van uw vriend.  

• Manier 2: Typ eerst uw hele bericht en klik vervolgens op het pictogram 
van het poppetje met het plusteken. Klik dan in het vakje waar staat 
Met wie ben je en begin de naam van uw Facebook vriend te typen. Klik 
daarna de juiste persoon aan. Boven uw bericht komt nu te staan met wie 
u toen was.  

Een bericht bewerken of verwijderen  
Typfouten verbeteren in uw bericht of een eigen bericht verwijderen is op 
Facebook geen probleem. Om een bericht aan te passen doorloopt u de volgende 
stappen:  

• Ga met uw muisaanwijzer over het bericht en klik rechtsboven het bericht 
op het pijltje.  

• Er verschijnt een menu. Klik op Bewerken.  
• Uw bericht staat nu weer in een vak waarin u kunt typen. Pas het bericht 

aan.  
• Klik op Bewerken voltooid.  

Het verwijderen van een bericht doet u als volgt:  

• Klik rechtsboven het bericht op het pijltje. Het menu verschijnt.  
• Klik op Verwijderen en dan nog eens ter bevestiging op Bericht 

verwijderen. Het bericht is verwijderd.  

Let er wel op dat, wanneer iemand anders uw bericht heeft gedeeld, u het 
bericht alleen verwijdert van uw eigen tijdlijn. Het bericht op de tijdlijn van 
iemand anders kunt u niet verwijderen.  

Berichten leuk vinden, reageren, delen of verbergen  
Uw Facebook vrienden en de bedrijven die u volgt op Facebook plaatsen net als u 
berichten. Deze ziet u voorbijkomen op het Nieuwsoverzicht/de Startpagina. U 
kunt verschillende acties ondernemen met de berichten. Zo kunt u een bericht 
leuk vinden, kunt u reageren of het bericht delen. Vindt u echter dat een bepaald 
bericht te vaak naar boven komt, dan u dit bericht verbergen.  

Berichten leuk vinden. 
Om aan te geven dat u een bericht leuk vindt, klikt u onder het bericht op de link 
Vind ik leuk, op de knop Like of op het pictogram van de duim. Een bericht 
dat u leuk vindt wordt niet op uw tijdlijn geplaatst, maar anderen krijgen hiervan 
wel bericht in hun Nieuwsoverzicht.  

Reageren op berichten. 
Wilt u reageren op een bericht? Klik dan onder het bericht in het vak met de 
tekst Schrijf een reactie, typ uw bericht en druk op de Entertoets. Wordt er 
door meer mensen op het bericht gereageerd, dan krijgt u daar een melding van. 
In de blauwe balk bovenin ziet u bij het pictogram van de wereldbol een cijfer 
verschijnen. Klik daarop en u kunt direct naar het desbetreffende bericht om de 
andere reacties te bekijken.  
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Berichten delen  
Berichten van andere mensen kunt u ook delen. Dat kan een tekst maar 
bijvoorbeeld ook een foto, video of link zijn. U deelt een bericht als volgt:  

• Klik op de link Delen die onder het bericht staat.  
• Achter Deel hebt u verschillende keuzemogelijkheden. U kunt het bericht 

delen op uw eigen tijdlijn (dit staat standaard geselecteerd), maar u kunt 
via het keuzemenu ook klikken op Op de tijdlijn van een vriend, In een 
groep of In een privé ́ bericht. Maak uw keuze en klik eventueel onder 
het keuzemenu om de naam van een vriend of groep te typen en klik 
vervolgens de juiste optie aan.  

• In het venster dat verschijnt kunt u uw commentaar toevoegen. Klik in het 
kader waar staat Schrijf iets en typ uw commentaar.  

• Klik daarna op Status delen, Deel link of Deel foto.  

Berichten verbergen  
Het is leuk om op de hoogte te blijven van uw vrienden, maar soms komt wel 
heel vaak hetzelfde bericht naar boven. U kunt geplaatste berichten van vrienden 
niet verwijderen uit uw nieuwsoverzicht, maar wel verbergen. Zo ziet u het 
bericht niet steeds verschijnen als het een populair bericht is waar u niet in 
geïnteresseerd bent.  

• Klik rechtsboven het bericht op het pijltje. Het menu verschijnt.  
• Klik daarna op Ik wil dit niet zien.  
• U krijgt de melding ‘Dit verslag is nu uit je nieuwsoverzicht verwijderd’. 

Wilt u het bericht weer zichtbaar maken, klik dan op Ongedaan maken.  

Foto’s en video ́s op Facebook  

Foto ́s en video ́s uploaden  
Het leuke aan Facebook is dat u iedereen kan laten meegenieten van uw foto’s 
en video’s. U kunt foto ́s en video ́s toevoegen waar en wanneer u maar wilt. U 
doet dit als volgt:  

• Klik in het venster waar u ook een statusupdate kunt doen op Foto.  
• Klik op Foto's/video's uploaden.  
• Blader naar de gewenste foto en klik op Openen.  
• Schrijf eventueel een tekst in het vak Zeg hier iets over.  
• Klik rechts van de foto op het plusteken om nog een foto toe te voegen.  
• Klik op Plaatsen als u klaar bent.  

Iemand taggen in een foto  
Hebt u een foto van uzelf met iemand anders op Facebook gezet, dan kun u deze 
persoon ook in de foto taggen. Wanneer u of iemand anders dan over de foto 
gaat met zijn/haar muisaanwijzer, verschijnen de namen van de mensen in de 
foto. U tagt iemand als volgt in een foto:  

• Open op Facebook de foto waarin u iemand wilt taggen. 
•  De foto opent en rechts van de foto ziet u de beschrijving, de reacties en 

het aantal mensen dat uw foto leuk vindt. Klik onder de beschrijving van 
de foto op Foto taggen.  

• In de foto verschijnen nu vierkanten om de hoofden van de personen op 
de foto.  
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• Zodra u met de muisaanwijzer over een van de personen gaat verschijnt 
er een invoerveld. Hier kunt u de naam van de persoon typen. Zodra u die 
naam begint te typen, verschijnt de Facebook vriend in beeld. Klik de 
naam aan.  

• Hebt u iedereen in de foto getagd die u wilt taggen? Klik dan onder de foto 
of onder de beschrijving van de foto op Klaar met taggen.  

• De tags zijn nu toegevoegd en iedereen die getagd is krijgt hier bericht 
van.  

Let op: verschijnen er geen vierkanten om de hoofden, dan kunt u de personen 
aanklikken die u wilt taggen. Zodra u met de muisaanwijzer over de foto gaat 
verandert deze in een kruis. Klik met het kruis de personen aan die u wilt 
taggen.  

Fotoalbum maken en bewerken  
Wilt u foto’s van bijvoorbeeld een vakantie toevoegen? Dan is het leuk om al 
deze foto’s in een album te bundelen. Op deze manier maakt u een fotoalbum:  

• Zorg dat uw tijdlijn in beeld is door te klikken op uw naam in de blauwe 
balk bovenaan.  

• Klik op de link Foto’s, direct onder uw omslagfoto.  
• Klik daarna op + Album maken.  
• U gaat dan de eerste foto die in het album komt, toevoegen. De Windows 

Verkenner of Finder (Mac) op uw computer opent, blader naar de foto die 
u wilt toevoegen en klik op Openen.  

• Klik in het kader waar staat Naamloos album en typ daar de naam die u 
het album wilt geven.  

• Typ eventueel in het kader Zeg iets over dit album een verdere 
beschrijving.  

• Klik rechts op de knop Meer foto’s toevoegen of klik naast de zojuist 
toegevoegde foto op + Foto’s toevoegen. Selecteer meerdere foto’s 
tegelijk door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u de foto’s 
aanklikt.  

• Klik op Openen als u klaar bent.  
• Eventueel kunt u op deze manier nog meer foto’s toevoegen. Nu kunt u 

per foto een toelichting geven. Onder elke foto kunt u klikken in het vak 
waar staat Zeg iets over deze foto en uw toelichting typen.  

• Selecteer eventueel onderin of u het album met al uw vrienden wilt delen 
door te klikken op Vrienden.  

• Klik als u klaar bent op Plaatsen.  

Uw album is klaar en wordt gedeeld op Facebook. U vindt uw albums terug op 
uw eigen pagina (klik op uw naam boven in de blauwe balk) bij Foto’s > 
Albums. U kunt later altijd nog foto’s toevoegen aan het fotoalbum. Open 
hiervoor het fotoalbum en klik op de knop + Foto’s toevoegen.  

Wilt u de volgorde van de foto’s aanpassen? Dan doet u dit als volgt:  

• Klik op het album dat u wilt bewerken.  
• Klik op Bewerken.  
• Ga met uw muisaanwijzer naar een foto die u wilt verplaatsen.  
• Houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl u de foto versleept naar een 

andere plek.  
Zo kunt u meerdere foto’s verplaatsen.  
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Account verwijderen  

Wilt u geen gebruik meer maken van Facebook, dan kunt u uw account 
deactiveren of verwijderen. Permanent verwijderen doet u als volgt:  

• Ga naar https://www.facebook.com/help/delete_account  
• Log in met uw gegevens.  
• Vul nogmaals uw wachtwoord in om verder te gaan.  
• Klik op Doorgaan.  
• Een tekst met als titel Een account verwijderen verschijnt. Klik daaronder 

op de knop Mijn account verwijderen.  
• Vul in het nieuwe venster bovenaan uw wachtwoord in.  
• Eronder staat een code die u moet overtypen. Kijk goed of er hoofdletters 

of kleine letters staan.  
• Klik op OK.  
• Er komt een melding dat uw account is gedeactiveerd. Klik op OK.  

Definitief verwijderen van het profiel gebeurt pas na veertien dagen, mits u in 
die tijd niet meer inlogt. Doet u dat wel, dan wordt het profiel weer geactiveerd.  

Begrippenlijst  
 
Account  Een account is een combinatie van een gebruikersnaam 

en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw 
Facebook profiel pagina.  

Like  Engelse term voor iets leuk vinden. Tegenwoordig wordt 
het ook als werkwoord gebruikt (liken). Door op Facebook 
iets te liken geeft u aan dat u een bericht of pagina 
waardeert.  

Nieuwsoverzicht  Een overzicht van de berichten van uw vrienden en van 
bedrijven die u volgt. 

Omslagfoto  De omslagfoto is een foto die boven aan uw profielpagina 
wordt getoond. 

Privé ́ bericht  Een bericht dat maar voor één persoon zichtbaar is.  
Profielpagina  De pagina bij een sociaal netwerk waarop iemands 

gegevens staan, zoals de profielnaam, leeftijd en andere 
kenmerken die bij dat specifieke sociale netwerk van 
toepassing zijn.  

Startpagina  Ook wel het Nieuwsoverzicht genoemd. Kijk bij 
Nieuwsoverzicht voor meer uitleg. 

Statusupdate  Een bericht op Facebook door uzelf of door anderen 
geplaatst. 

Taggen  Het opnemen van een verwijzing naar iemand anders in 
een bericht of foto.  

Tijdlijn  Een chronologische verzameling van alle berichten die 
met u te maken hebben. 

Vriendschapsverzoek Uitnodiging van iemand om vrienden met u te worden op 
Facebook. 
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