
 
 

 
Richtlijn voor het gebruik van sociale media door medewerkers 

 
 
Doel 
Sociale media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij 
de Wijnberg. Sociale media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van onderwijspersoneel 

en de kwaliteit van het onderwijs. Medewerkers bij de Wijnberg die sociale media willen gebruiken, 
hebben vragen over de privacy van hun leerlingen en van hen zelf. Via deze richtlijnen willen we de 
medewerkers helpen de sociale media optimaal te benutten en minder aangename ervaringen te 
voorkomen. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor de persoonlijke activiteiten van medewerkers op de 
sociale media, zowel privé als op het werk.  
 
Inleiding 
Sociale media blijken geen voorbijgaand verschijnsel te zijn, maar een manier van communiceren en 
delen die zich in hoog tempo een sterke positie in onze maatschappij verovert. Reden voor elke 
medewerker van de Wijnberg om zich te oriënteren op de wijze waarop sociale media kunnen 
bijdragen aan het onderwijsdoel dat de Wijnberg nastreeft. 
 
Beschrijving 
Het past niet bij Anderland om een officiële, sluitende richtlijn voor sociale media uit te schrijven. We 
vinden het niet wenselijk om medewerkers de les te lezen. Activiteiten op sociale media zijn immers 
uiterst persoonlijk. Daarbij komt dat het landschap van sociale media voortdurend in verandering is, 
waardoor een allesomvattende gedragscode niet praktisch en niet realistisch is. 
 
Hieronder vind je een aantal richtlijnen die belangrijk zijn bij activiteiten op de sociale media. 
Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan. Alles wat je schrijft of 
plaatst is jouw verantwoordelijkheid. Het digitale gedrag op sociale media wijkt niet af van het real life 
gedrag binnen de Wijnberg.  
Plaats nooit berichten die het imago van de Wijnberg en/of mensen kunnen schaden. Bij twijfel geldt 
altijd: niet plaatsen. Wanneer je twijfelt over de manier waarop je wilt reageren op een bericht of tweet, 
kun je advies vragen bij de afdeling PR en Communicatie van de Mutsaersstichting. Die verwijst 
eventueel door naar een ander. 
 
Hou privé en werk gescheiden 
Wat je als medewerker buiten werktijd doet, is in principe je eigen zaak. Je blijft echter te allen tijde 
medewerker van de Wijnberg en moet beseffen dat je doen en laten de reputatie van de Wijnberg 
(negatief) kan beïnvloeden. Realiseer je dat je berichten door iedereen gelezen kunnen worden en dat 
wat je schrijft blijvend is. 
 
Het is daarnaast belangrijk om je eigen privacy te beschermen. Zorg dat je persoonlijke gegevens 
afgeschermd zijn op de sociale media, zodat niet iedereen je kan vinden. Hou goed in de gaten wie 
jouw privégegevens in kan zien en wie toegang heeft tot de informatie die je deelt of op je profiel hebt 
staan. Als je hier controle over wilt houden, beperk dit dan tot je eigen (eerstegraads) netwerk. Bij elk 
sociaal netwerk kun je je privacy instellingen zo aanpassen dat leerlingen je niet kunnen bereiken via 
dit sociale medium. Sociale media onthouden alles. Bijdragen op de sociale media blijven altijd 
vindbaar. Houd dat goed in gedachten!  
 
Voor de sociale media gelden dezelfde regels als op het gebied van persvoorlichting en woordvoering. 
Berichten en reacties op berichten uit naam van de Wijnberg worden alleen door de directeur en/of 
diens woordvoerder gedaan. Geef nooit vertrouwelijke informatie over de Wijnberg. 
 
  



 
 
 
Do’s 

 Maak altijd duidelijk dat je vanuit je persoonlijk rol spreekt en niet uit naam van de Wijnberg. 

 Zorg dat feiten kloppen en wees eerlijk. Onderbouw je mening met feiten en vermeld de bron van 
je informatie. 

 Je bent je ervan bewust dat publicaties op sociale media altijd vindbaar zijn. 

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

 Signaleer berichten en/of filmpjes en geef die door aan de afdeling PR en communicatie van de 
Mutsaersstichting. 

 Gebruik je gezond verstand en wees beleefd. Geef vergissingen toe en maak excuses indien 
nodig. 

 Spreek met respect over anderen. 

 Respecteer het copyright, gebruik nooit logo’s, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming. 

 Check de reacties op je berichten. 

 Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de school zoeken medewerkers contact 
hun leidinggevende. 

 
 
Don’ts 

 Plaatsen van zaken en dingen die je in verlegenheid kunnen brengen. 

 Discussies of dialogen aangaan met leerlingen of ouders/verzorgers. 

 Plaatsen van vertrouwelijke Wijnberginformatie op sociale media. 

 Plaatsen van vulgair materiaal. 

 Plaatsen van het Wijnberglogo als eigen profielfoto. 

 Post van spam of verkapte reclameboodschappen. 

 Collega’s of andere belanghebbenden citeren. 

 Bij twijfel: bericht niet plaatsen! 

 Volg geen personen, instellingen of bedrijven die jou (je goede naam) of de Wijnberg schaden. 

 Ruzie zoeken. Lasterlijk, grof, obsceen of bedreigend materiaal plaatsen. 
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