
Richtlijnen gebruik Social Media
Inleiding

Waarom is er gekozen voor richtlijnen in plaats van een officieel beleid door Delta Scholengroep en Florés 
onderwijs op het gebied van sociale media? 

Om de volgende redenen. Om te beginnen vinden wij het bij Delta Scholengroep en Florés onderwijs niet 
wenselijk om jou de les te gaan lezen; activiteiten op sociale netwerken zijn per definitie uiterst persoonlijk. 
Verder zijn er letterlijk honderden verschillende sociale media platformen en komen er steeds meer bij. Dit zorgt 
ervoor dat het sociale media “landschap” en de interactie tussen mensen voortdurend veranderen. 
Een allesomvattende benadering is dus niet praktisch en realistisch. Op het moment dat wij vinden dat je gebruik 
van sociale media niet passen binnen deze richtlijnen van Delta Scholengroep en Florés onderwijs dan zullen 
we daar het gesprek met elkaar over aangaan om aanvullende afspraken te maken. 

Gedraag je op sociale media zoals je bij andere formele sociale gelegenheden – een vergadering, een feestje, 
of een praatje bij de koffieautomaat – zou doen. Goede manieren zijn belangrijk: stel jezelf voor, doe je niet 
voor als iemand anders, verstoor of onderbreek andermans gesprekken niet, enz. 
Zorg dat je acties en gedrag overeenkomen met het imago dat je als school naar ouders/leerlingen toe wilt 
uitdragen. Bedenk dat je in een sociale ruimte – online dan wel offline –  je collega’s en ouders/leerlingen 
deelgenoot maakt van wat je doet. 

Bedenk dat… 
• Het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en

jouw bericht staat direct online.
• Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd

gemakkelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus
goed hoe je wilt overkomen in tekst, beeld en geluid – en niet alleen voor dat
ene moment. Werkgevers, leerlingen en ouders zoeken soms op google
naar meer informatie.

• Het een ongeschreven regel is om eenmaal geplaatste berichten niet te
verwijderen. Met een druk op de knop (real time) worden ook foute
berichten online geplaatst. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te
corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen of te
verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.
Geef bij verwijdering een goede reden.

• Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde auteurs-,
beeld- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de
maker andermans werk te publiceren. Schending van deze wet levert je een
boete op van honderden euro’s.

• Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer
degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet
geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Dit geldt voor
zowel schoolbesturen, directies, onderwijspersoneel als voor leerlingen.

• Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen.
Alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie
en zegt meer over de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud dat
dit soort reacties ook in google naar boven kunnen komen.

• Social media soms als gevolg hebben dat er een grijs gebied ontstaat tussen
privé en werkgerelateerde zaken. Wanneer je op een persoonlijke blog over je
werk schrijft, kun je een disclaimer (zie voorbeeld onderaan het protocol)
opnemen waarin staat dat dit blog jouw persoonlijke standpunt weergeeft en
dat dit niet overeen hoeft te komen met het standpunt van de school.
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Richtlijnen gebruik Social Media
Do’s 

1. Zorg dat je je aan de wet en de van de school 
houdt,

2. Wees jezelf. Zeg wie je bent en waar je werkt, 
zeker als het over Delta Scholengroep en Florés 
onderwijs en of je school gaat,

3. Maak duidelijk dat het om je eigen mening en 
opvattingen gaat. Schrijf in de ik-vorm,

4. Zorg dat binnen de afspraken de feiten kloppen en 
wees eerlijk. Onderbouw je mening met feiten. 
Vermeld de bron van je informatie,

5. Zorg voor toegevoegde waarde. Denk na voordat 
je iets online plaatst,

6. Gebruik je gezond verstand en wees beleefd. Geef 
vergissingen toe, en bied zo nodig je 
verontschuldigingen aan,

7. Toon respect voor andere culturen, religies, 
waarden enz.,

8. Houd rekening met auteursrechten. Gebruik geen 
logo’s, handelsmerken, muziek, afbeeldingen enz. 
zonder toestemming vooraf,

9. Volg reacties op je eigen uitlatingen en zorg ervoor 
dat deze net zo waarheidsgetrouw, respectvol en 
wettig zijn als die van jou,

10. Houd privé en werk gescheiden, laat geen 
leerlingen toe op je privépagina´s. Maak daar een 
aparte pagina voor aan.

Dont’s

1. Plaats geen materiaal dat schadelijk kan zijn 
voor Delta Scholengroep en Florés onderwijs 
en/of je school,

2. Plaats geen materiaal dat je in verlegenheid zou 
brengen als je moeder of manager het zou 
lezen,

3. Geen spam!
Geen sluikreclame,

4. Spreek niet namens Delta Scholengroep en 
Florés onderwijs of je school (als je een eigen 
blog / kanaal hebt, gebruik dan een disclaimer),

5. Pas geen censuur toe op de mening van 
anderen,

6. Zoek geen ruzie.
Plaats geen lasterlijk, grof, obsceen of 
bedreigend materiaal,

7. Vertel geen leugens,

8. Verspreid geen interne informatie over 
leerlingen, collega’s, scholen (waaronder foto’s 
van kinderen).
Laat je niet uit over (bedrijfs)resultaten van 
Delta Scholengroep en Florés onderwijs en/of je 
school,

9. Citeer geen collega’s of andere 
belanghebbende. Plaats geen materiaal zonder 
toestemming van de eigenaar,

10. Vervorm het logo van Delta Scholengroep en 
Florés onderwijs en/of je school niet. Verbind 
het logo niet aan ongepaste content.

11. Medewerkers mogen leerlingen niet toelaten op 
privépagina die ook gebruik wordt voor 
vrienden / familieleden / kennissen.

Naar voorbeeld van TNT 
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Richtlijnen gebruik Social Media
Verder uitgewerkte richtlijnen gebruik sociale media:

1. Werknemers van Delta Scholengroep en Florés onderwijs en/of je school mogen actief zijn op social 
media mits het werk er niet onder lijdt. Afhankelijk van de functie van een medewerker kan het 
gebruik van social media meer of minder gewenst zijn. Leidinggevende en medewerker maken 
hierover dan afspraken.(alg.)

2. Delta Scholengroep en Florés onderwijs en/of je school wil eerlijk en transparant zijn. Dit betekent dat er 
geen pr of marketing onder een andere naam plaatsvindt, maar dat altijd de organisatie en functie wordt 
bekendgemaakt. (alg.)

3. Blogs en sociale netwerken die worden gehost door Delta Scholengroep en Florés onderwijs en/of je 
school moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen van 
Delta Scholengroep en Florés onderwijs en/of je school. Het moet eraan bijdragen dat jijzelf, collega´s, 
klanten en partners hun werk beter kunnen doen en helpen bij het oplossen van problemen en het 
verbeteren van vaardigheden en kennis.
Bij beëindiging van het dienstverband zullen werknemer en werkgever een passende oplossing zoeken 
voor het overdragen van het profiel of de informatie en contacten daarop. (alg.)

4. Werknemers proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet 
vertrouwelijk is en Delta Scholengroep en Florés onderwijs en/of je school niet schaadt. (don’t 1)

5. Werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie 
behoort, publiceren op blogs, wiki´s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated 
content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal worden, met 
gevolgen voor hun privacy. (don’t 2)

6. Werknemers die publiceren op een website anders dan die van Delta Scholengroep en Florés onderwijs 
en/of je school over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met Delta Scholengroep en Florés 
onderwijs en/of je school maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Eventueel aangevuld met 
een disclaimer waarin staat dat het persoonlijke standpunt niet overeen hoeft te komen met dat van de 
organisatie (m.n. bij blogs). (do 3, don’t 4)

7. Delta Scholengroep en Florés onderwijs en/of je school ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling 
van ideeën en het delen van kennis. Dit gebeurt op persoonlijke titel, bij werk gerelateerde onderwerpen 
met vermelding van organisatie en functie. Er wordt steeds geschreven in de eerste persoon.
(do 3, don’t 4)

8. Werknemers zijn zich bewust van hun relatie met Delta Scholengroep en Florés onderwijs en/of je school 
in online sociale netwerken.
Als je actief bent als werknemer voor de organisatie waarvoor je werkt zorg je ervoor dat het profiel en 
de inhoud in overeenstemming is met hoe je je in tekst, beeld en geluid zou presenteren ten overstaan 
van collega's en klanten. (do 4)

9. Bestuurders, managers, leidinggevenden en degene die namens de organisatie het beleid en de 
strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het bloggen. Op grond van hun 
positie moeten zij nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren. Zij zijn zich bewust dat 
medewerkers lezen wat zij schrijven. (do 4, don’t 3)

10. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Delta Scholengroep en Florés 
onderwijs en/of je school is het verstandig contact te zoeken met je leidinggevende of daarvoor 
verantwoordelijke afdeling/persoon. Uiteindelijk is het helemaal je eigen verantwoordelijkheid wat je post 
of publiceert. Het kan echter geen kwaad advies in te winnen. (do 5, don’t 8)
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Richtlijnen gebruik Social Media

11. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten te wijzigen of te
verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. (do 6)

12. Werknemers respecteren degene tot wie zij zich richten. Etnische laster, persoonlijke beledigingen en
obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Als je publiceert over
een concurrent zorg je ervoor dat wat je zegt feitelijk en juist is, zonder een concurrent in diskrediet te
brengen. Vermijd daarbij onnodige of onproductieve argumenten, die leiden tot niets. Gooi geen olie
op het vuur in debatten, maar blijf feitelijk. (do 7)

13. Werknemers respecteren het beeld-, auteurs- en citaatrecht. (do 8)

14. Werknemers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over leerlingen,
partners of leveranciers zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen
informatie over het onderwijsproces en de persoon of het bedrijf. (don’t 8)

15. Werknemers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merk gebonden informatie. Voor het
publiceren van interne gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan de leidinggevende of de
daarvoor verantwoordelijke persoon. (don’t 8)

Handige links: 

http://www.mediawijzer.net/ 
http://mediawijsheid.nl/ 
http://www.medialessen.nl/ 
http://mediawijs.kennisnet.nl/ 
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