
Handleiding:	  Hoe	  werkt	  Fakebook?	  

Meestal	  als	  je	  iemand	  hoort	  zeggen	  dat	  iets	  'fake'	  is,	  dan	  wil	  hij	  daarmee	  zeggen	  dat	  hij	  het	  
minder	  waardevol	  vindt	  dan	  het	  origineel.	  Maar	  Fakebook	  van	  Classtools	  is	  voor	  het	  
onderwijs	  misschien	  nog	  wel	  leuker	  dan	  het	  'echte'	  Facebook.	  	  

Door	  het	  leven	  van	  personen	  vast	  te	  leggen	  in	  Fakebook,	  kan	  je	  leren	  over	  die	  persoon	  en	  
over	  het	  tijdperk	  en	  de	  cultuur	  waarin	  die	  persoon	  leeft	  of	  leefde.	  Je	  kan	  dat	  natuurlijk	  ook	  
doen	  door	  een	  profiel	  te	  maken	  in	  het	  echte	  Facebook,	  maar	  dat	  is	  door	  Facebook	  formeel	  
verboden.	  Daarnaast	  geldt	  er	  voor	  Facebook	  een	  leeftijdsgrens	  van	  dertien	  jaar,	  dus	  
leerlingen	  in	  het	  basisonderwijs	  mogen	  er	  geen	  gebruik	  van	  maken.	  

Fakebook	  kent	  die	  beperkingen	  niet:	  de	  enige	  beperking	  die	  daaraan	  zit	  is	  dat	  het	  alleen	  
bestemd	  is	  voor	  onderwijskundige	  doeleinden.	  Verder	  mag	  iedereen	  die	  dat	  wil	  met	  
Fakebook	  een	  profiel	  aanmaken	  van	  iedereen	  die	  hij	  wil.	  En	  op	  dat	  profiel	  kan	  je	  behoorlijk	  
wat	  informatie	  kwijt:	  

•   In	  het	  profiel	  zelf	  geef	  je	  een	  beschrijving	  in	  feiten	  van	  je	  leven,	  bijvoorbeeld	  je	  
geboortedatum,	  opleiding,	  werk,	  hobby's,	  burgerlijke	  status,	  enz.	  

•   Je	  kunt	  posts	  plaatsen	  bij	  je	  profiel	  over	  wat	  je	  hebt	  gedaan	  en	  een	  profielfoto	  toevoegen.	  	  
•   In	  een	  post	  kan	  je	  YouTube-‐filmpjes	  embedden.	  
•  Bij	  die	  posts	  kan	  je	  comments	  plaatsen:	  van	  jezelf	  of	  van	  andere	  (imaginaire)	  figure.	  
•  Bij	  een	  comment	  kan	  je	  een	  duimpje	  omhoog	  (like)	  of	  omlaag	  (dislike)	  zetten.	  
•   Je	  kan	  ook	  aangeven	  wie	  je	  vrienden	  zijn	  en	  ook	  van	  hen	  kan	  je	  een	  foto	  online	  zetten.	  	  

	  
Foto's	  voor	  je	  eigen	  profiel	  of	  de	  profielfoto's	  van	  je	  vrienden	  kan	  je	  uploaden	  vanaf	  je	  eigen	  
pc	  of	  automatisch	  laten	  zoeken	  door	  Google	  Image	  Safe	  Search.	  Daarmee	  loop	  je	  weinig	  
risico	  dat	  je	  beelden	  krijgt	  die	  je	  liever	  niet	  wilt	  laten	  zien	  aan	  kinderen.	  Daarnaast	  voegt	  het	  
iets	  toe	  als	  je	  leerlingen	  zelf	  plaatjes	  laat	  zoeken,	  zeker	  als	  je	  ze	  vraagt	  om	  een	  beeld	  te	  
kiezen	  dat	  past	  bij	  het	  imago	  dat	  ze	  die	  persoon	  willen	  geven.	  
	  
Om	  met	  Fakebook	  te	  kunnen	  werken	  heb	  je	  geen	  specifieke	  kennis	  nodig	  van	  HTML	  en	  
dergelijke:	  je	  werkt	  met	  een	  tekstverwerker.	  Als	  je	  een	  filmpje	  in	  een	  post	  wilt	  plakken,	  dan	  
hoef	  je	  alleen	  de	  URL	  van	  het	  filmpje	  in	  je	  post	  te	  zetten.	  Als	  je	  een	  Fakebookprofiel	  hebt	  
gemaakt,	  kun	  je	  dat	  opslaan	  op	  je	  eigen	  pc	  en	  in	  het	  archief	  zodat	  anderen	  er	  gebruik	  van	  
kunnen	  maken.	  	  

Wil	  je	  dat	  leerlingen	  op	  elkaars	  profielen	  reageren?	  Embed	  dan	  de	  profielpagina's	  in	  een	  site	  
of	  weblog	  zodat	  ze	  daarin	  hun	  reactie	  kunnen	  plaatsen.	  Daarmee	  creëer	  je	  de	  mogelijkheid	  
om	  een	  rollenspel	  te	  spelen.	  Je	  kan	  je	  leerlingen	  de	  opdracht	  geven	  Fakebookprofielen	  te	  
maken	  van	  historische	  figuren	  uit	  een	  bepaalde	  periode	  en	  die	  op	  elkaar	  laten	  reageren	  of	  je	  
kan	  leerlingen	  een	  rollenspel	  laten	  spelen	  waarbij	  ze	  een	  bepaald	  probleem	  toelichten	  
vanuit	  het	  leven	  van	  hun	  profielpersoon.	  Bijvoorbeeld	  de	  vraag	  of	  we	  moeten	  vasthouden	  
aan	  de	  euro,	  met	  het	  perspectief	  van	  een	  ondernemer,	  een	  bank,	  De	  Nederlandse	  Bank,	  een	  
multinational,	  een	  pensionado	  die	  de	  winter	  doorbrengt	  in	  Spanje,	  enz.	  


