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Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram en in het verleden Hyves en MSN. Social media. 

Door jongeren gebruikt, door scholen omarmd (al dan niet met tegenzin). En door veel 

docenten, ondersteuners, schoolleiders & ouders onvoldoende begrepen. 

De mogelijkheden van social media maken dat het een effectief middel kan zijn, mits bewust 

en doordacht gebruikt. Met deze notitie hoop ik wat meer inzicht te bieden in de wereld van de 

social media en de mogelijkheden ervan voor een schoolorganisatie. 

De volgende onderdelen komen aan bod: 

- Gebruik van social media algemeen 

- Social media vs. de ‘traditionele’ communicatiemiddelen 

- Social media & de doelgroepen van de schoolorganisatie 

- Gebruik van social media in de praktijk 

 

Gebruik van social media algemeen 

Eén van de ideeën achter het gebruik van social media is om interactie te creëren. Het is 

namelijk niet ‘social’ als je alleen zendt. ‘Social’ zijn impliceert interactie, of tenminste dynamiek 

in communicatie. 

Een andere gedachte is dat mensen op verschillende platforms (verschillende social media) 

actief zijn. Het is dus aan partijen om niet (voornamelijk) één middel te gebruiken, maar om 

meer manieren te gebruiken om de doelgroep breder te kunnen benaderen. Sommige mensen 

zijn alleen actief op Facebook, anderen alleen op Twitter en weer anderen op allebei. 

Met name jongeren zijn actief op social media en daarom kan dit ook een goede reden zijn om 

als schoolorganisatie actief te zijn op social media. 

 

Social media vs. de ‘traditionele’ communicatiemiddelen 

Veel onderwijsinstellingen maken nog veel gebruik van e-mail. En daar is niks mis mee. Het is 

een handige manier om contact te hebben met ouders, leerlingen en andere betrokkenen bij 

de onderwijsinstelling. Daarbij werken veel diensten en andere partijen met registratie en 

aanmelding per e-mail. 

Daarbij is e-mail niet (meer) de standaard manier van communiceren onder jongeren. Waar 

jongeren vroeger makkelijker en vaker een e-mail stuurden1, maken ze tegenwoordig veel 

gebruik van applicaties op hun smartphone, zoals What’s App. 

Een tweede voorbeeld van de meer ‘traditionele’ communicatiemiddelen is de website van een 

schoolorganisatie. Dit is vaak een startpunt omtrent informatie over, en contact met, de 

                                                 
1 Denk hierbij ook aan de kettingmail. Een voorbeeld: ‘Hotmail’ zou ophouden te bestaan, als 

je de mail waarin dit werd aangekondigd niet naar ten minste 5 anderen doorstuurde. 



onderwijsinstelling en het onderwijs. Een website is een goed middel ter informatie. Het is 

echter geen interactief middel, ten minste niet qua communicatie. Er moeten stappen 

ondernomen worden om het interactief communicatief te laten zijn, bijvoorbeeld door contact 

op te nemen of vragen te stellen. 

Dit maakt dat het een goed middel is (misschien zelfs een essentieel middel) en daarbij één 

van de middelen, te gebruiken naast andere waardevolle middelen. Een website is zendend, 

niet interactief communicerend. 

 

Social media & de doelgroepen van de schoolorganisatie 

Social media dient aan te sluiten bij de doelgroepen. Dit betekent dat een diversiteit van social 

mediagebruik gewenst is. Immers, niet alle leden van de doelgroep zijn actief op dezelfde 

social media. Sommige mensen zijn actief op Twitter, andere mensen actief op Facebook, 

weer anderen op beide platforms en er zijn ook genoeg mensen die op geen van beide actief 

zijn. 

Dit geeft aan dat een brede inzet van social media als schoolorganisatie het meeste effect 

behaalt. Het is immers de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en te 

kunnen betrekken. 

Dit artikel richt zich op social media, terwijl media an sich waardevol zijn voor communicatie 

met de doelgroep(en). De website van de school, e-mail en brieven zijn nog steeds veel 

gebruikte én gewaardeerde vormen van communicatie. Hierbij is social media tegenwoordig 

niet meer weg te denken en een standaard manier van communicatie met, tussen en van 

organisaties en instanties. 

 

Gebruik van social media in de praktijk 

Hieronder zal ik de praktische hantering behandelen van Twitter en Facebook voor de 

schoolorganisatie. Ook zal ik enkele andere social media bespreken. Ik sluit af met enkele 

algemene tips voor het gebruik van social media in de (dagelijkse) praktijk. 

 

Twitter 

Twitter werd in het begin puur gebruikt door beroemde en bekende mensen, om anderen in 

inkijk te geven in hun leven en bezigheden. Later is Twitter breder opgepakt, met als 

diversiteitshoogtepunt dat jongeren Twitterde dat ze naar de bus gingen lopen, dat ze naar de 

bus aan het lopen waren, dat ze bij de bushalte waren, dat de bus eraan kwam en dat ze tot 

slot in de bus zaten. 

Momenteel is het gebruik wat afgenomen en met name de jongere leeftijden (16-) heeft Twitter 

massaal links laten liggen. 

Op Twitter kan je met maximaal 140 tekens een bericht plaatsen, met links, foto’s en/of filmpjes 

erbij. Je kunt berichten van anderen ‘liken’ (= waarderen), delen en beantwoorden. 

Eén van de waarden vind ik het kunnen delen van andermans berichten, die jouw interesses, 

activiteiten of waarden raken, zoals berichten van mensen in het onderwijs, diensten t.b.v. 

onderwijs en/of politici. 



Twitter is door de tijd heen steeds meer toegespitst op interactie, van [plaatsen van berichten] 

naar [het kunnen delen, beantwoorden en ‘liken’ van andermans berichten]. Meer 

mogelijkheden tot interactie dus. 

 

Facebook 

Enkele jaren geleden werd Hyves opgedoekt. Dit was een online sociaal netwerk om vrienden 

en bekenden te volgen en jouw interesses en bezigheden delen met jóuw volgers. 

Internationaal bestond Facebook toen al. Dit is na Hyves overgenomen om ook in Nederland 

(weer) een online sociaal netwerk te kunnen creëren. 

Door de jaren heen heeft Facebook meer mogelijkheden gekregen. Eén van die mogelijkheden 

is een pagina die je als bedrijf of organisatie aan kan maken. Zo’n pagina kan gevolgd worden 

door Facebookgebruikers (en soms ook door niet-Facebookgebruikers die wel naar de 

betreffende pagina navigeren) en is bedoeld om verbinding en interactie te bewerkstelligen 

tussen de betreffende partij en de volgers. 

Wat een voordeel is van zo’n pagina, is dat veel mensen een Facebookaccount hebben en zo 

dus betrokken kunnen raken bij de betreffende organisatie. Een ander voordeel is de 

laagdrempeligheid om een reactie te plaatsen onder berichten, om vragen te stellen aan de 

organisatie of anderszins contact te leggen. 

Voor de schoolorganisatie een prima middel en een aanrader. Zowel ouders, leerlingen, 

onderwijsinstanties en andere betrokkenen kunnen zo betrokken worden bij de 

schoolorganisatie en de activiteiten. 

De nieuwsberichten van de school kunnen gedeeld worden, er kunnen oproepen geplaatst 

worden, discussies gevoerd worden, meningen gepeild worden (er bestaat een zogenaamde 

Poll-functie) en vragen gesteld worden, door simpelweg via de Facebookpagina te 

communiceren. 

Wat mij betreft heeft Facebook een fundamenteel ander karakter dan Twitter. Twitter wordt 

vaak meer als formeel gezien en Facebook vaak meer als informeel. Veel Facebookgebruikers 

maakten hun profiel immers aan om sociale verbindingen aan te gaan met (on)bekenden. 

Op Facebook kunnen de berichten langer worden gemaakt dan op Twitter, kan er meer 

toegankelijk en divers gecommuniceerd worden en kunnen niet-Twittergebruikers toch extra 

betrokken worden bij de schoolorganisatie. Het is de sociale (re)presentatie van de 

schoolorganisatie pur sang! 

 

Andere social media 

Veel leerlingen en jongeren zijn actief via andere sociale netwerken, waarvan Instagram en 

Snapchat misschien wel de populairste zijn. Instagram is een dienst om foto’s en video’s te 

delen en zowel vrienden, onbekenden als (beroemde) personen/organisaties te volgen. Er kan 

gereageerd worden en zo gecommuniceerd worden. 

Deze dienst heeft een scala aan mogelijkheden waar het gaat om foto- en videobewerking en 

het aantal volgers wat je hebt wordt vaak door jongeren gezien als een belangrijke indicator 

van de populariteit/het imago. 



Voor een schoolorganisatie een mogelijkheid, mits er regelmatig gebruik van wordt gemaakt. 

En aangezien het primair om foto’s en video’s gaat, minder geschikt i.v.m. de nieuwsberichten 

van scholen en de meer uitgebreidere wens tot communicatie. 

Snapchat is een dienst om foto’s en (korte) video’s te delen die on the spot worden gemaakt. 

Een foto is maximaal tweemaal te bekijken en is na maximaal 10 seconden verdwenen. Er is 

ook een chatmogelijkheid, net als bij Instagram overigens. 

Veel jongeren gebruiken Snapchat om hun bezigheden te delen met hun volgers en ook 

beroemdheden en instanties hebben dit middel ontdekt om engagement te stimuleren bij de 

doelgroep. Een prima middel voor een school, mits het met regelmaat gebruikt wordt en niet 

ervaren wordt als ‘de school die hip wil doen door ook te Snapchatten’. 

 

Algemene tips 

Mijn visie is om social media meer te gebruiken dan puur alleen om nieuwsberichten te delen. 

Dit zou gewoon nog steeds moeten gebeuren én daarnaast kunnen schoolorganisaties social 

media prima gebruiken om meer interactie te creëren en om zich meer neer te zetten binnen 

digitaal onderwijsland. 

Dit kan bijvoorbeeld door berichten (‘tweets’) van collega’s te ‘liken’ en/of te delen. Een 

voorbeeld m.b.t. het Kaj Munk College te Hoofddorp: het recente bericht van rector Alle van 

Steenis dat de ‘meet & greet’ voor brugklassen geslaagd was. 

Een toevoeging daarop kan ook zijn dat berichten van invloedrijke mensen in onderwijsland 

gedeeld en ‘geliked’ worden, waar het gaat om berichten die algemeen van aard zijn, die 

informatief kunnen zijn voor de doelgroep of die op wat voor manier dan ook ten minste 

aansluiten bij de visie van de school. 

Verder kan het reageren op berichten van anderen een manier van social mediagebruik zijn. 

Denk hierbij aan een bericht over het belang van projectmatig werken in het onderwijs, 

getwitterd door persoon X, waaronder de schoolorganisatie zegt dat die het daarmee eens is 

en het ook al in de praktijk brengt. 

Gebruik Twitter voor meer korte berichten. Plaats op Facebook andere berichten. Je kunt daar 

je tekst veel langer maken en dat biedt veel mogelijkheden voor doeltreffendheid. Daarbij is uit 

onderzoek gebleken dat mensen die zowel Twitter als Facebook gebruiken het irritant vinden 

om precies hetzelfde bericht op beide platforms tegen te komen. Diversiteit en dynamisch zijn 

is hier de sleutel. 

 

Tot slot 

Ik wil nadrukkelijk geen overload aan activiteit bepleiten. Het moet te managen zijn. En het 

moet niet gaan leiden tot overmatige (en afdwalende) discussies tussen de schoolorganisatie 

en derden. Dit zal echter niet gebeuren, zolang dit onder controle gehouden wordt en de school 

het niet zover laat komen. 

Ik denk namelijk echt dat social media veel effectiever zijn als we het gebruiken zoals het 

bedoeld is, namelijk meer interactief dan alleen zendend. 



We zouden ons als scholen daarbij ook alleen maar sterker maken, beter profileren en 

eenduidiger overkomen, aangezien het vaak direct past in de visie, missie en profilering van 

de schoolorganisatie. Dus, practice what you preach! 

Het is een kwestie van met (passende) mate interactie bewerkstelligen, waarbij de 

schoolorganisatie ook gewoon nieuwsberichten van de website kan delen. De website is vaak 

immers gekozen als primair (communicatie)middel. Echter is een website niet interactief in de 

kern. Het is zendend. En in de huidige (digitale) maatschappij red je het niet zonder de 

bereidheid tot én het gebruikmaken van (digitale) interactie. 

Kortom, tweevoudig gebruik maken van social media is haalbaar, doeltreffend & passend. 

 

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

Over de auteur: Lars van Rooijen is leerkracht basisonderwijs en werkzaam als 

toezichthouder en webmaster in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij trainer en 

trainersopleider bij een trainingsbureau. Op zijn website blogt hij over o.a. onderwijs: 
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